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Nesse processo, a pessoa e o seu potencial transformador encontram um canal de expressividade,
comunicabilidade e criação para agir como cidadão, para intervir eticamente na sociedade e relacionar-
se afetivamente. A arte de ações de mobilização, oficinas e capacitações, em todos os processos
realizados, mostrou-se ampliadora de uma cultura de não-violência em um aumento das atitudes
pacíficas. Em todas as intervenções artísticas nas ruas da comunidade, pode-se perceber a força de
uma criança ou jovem quando pode utilizar-se da obra artística para falar sobre sua vida e seu bairro
e, com isso, sentir-se cidadão como nos mostra o aluno Denílson Silva (15 anos), revelando que “o

projeto ajudou a mostrar para todo mundo o que é o Nordeste de Amaralina”. Além disso, os
professores e alunos das escolas, quando presenciavam uma mostra cênica, se sentiam valorizados,
pois viam em sua frente representações claras de um sucesso que pode ser conquistado. A arte despertou
a escola e a comunidade para a credibilidade que se deve dar para os talentos artísticos que surgem e
devem ser potencializados. É importante ressignificar a imagem de fracasso que preenchem a vida
desses alunos que nos revelam: “Eu pensei que ia tudo ser mau, que não ia me comunicar com

ninguém, mas era tudo mentira” Renan Oliveira (11 anos).

Em todos os eventos, observaram-se jovens ou crianças de bairros considerados inimigos

(pela ação de gangues locais) no convívio de paz, manifestando na obra suas esperanças e expectativas.

A arte unifica as diferenças, sensibilizando as pessoas em prol de um bem comum, como nos

diz o aluno Francisco Alves (16 anos): “o projeto me ajudou a ter confiança em mim mesmo, em
trabalhar em equipe”.

Os “palcos” que dão vida

A realização de três mostras artísticas abertas ao público sinalizou a importância do “palco”

para as crianças e os adolescentes, sobretudo pela possibilidade de agir como protagonistas. Durante

as atividades no palco, quando nele subiam e exerciam suas tarefas nos espetáculos, deixavam

transparecer o brilho de felicidade nos olhos, que nos sugeria reconhecimento de boa auto-estima,

coragem de enfrentar desafios no dançar ou interpretar em público e, principalmente, com capacidade

de se unir à equipe em ação coletiva.

A riqueza de poucos minutos em um palco propiciava a reflexão sobre o quanto tais atividades

podem fortalecer nas crianças e nos jovens a vontade de aprender. Registra-se a observação de que,

após essas experiências, viam-se renovadas nas crianças e nos jovens o bom desempenho em diversas

disciplinas; destacavam-se também nas tarefas da escola com novas competências.

Na certeza de que “vivemos em um universo de emersão criativa”, segundo Wilber (2001, p.

43), espera-se que os talentos despertados possibilitem melhores atitudes e opções de uma vida

saudável. A arte renovou vidas no palco.
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Nas últimas décadas, é crescente a prevalência de distúrbios resultantes de condutas nocivas

à saúde e de doenças crônicas não-transmissíveis (neoplasias, hipertensão arterial, diabetes mellitus
e outras), patologias que são peculiares em adultos, mas que têm sido observadas em crianças e

adolescentes (MATSUDO et al., 1998; KYLE et al., 2001).

Entre os fatores responsáveis pelo aumento dessa prevalência, destaca-se o sedentarismo, em

particular para as crianças e os jovens, sujeitos sociais que se encontram em um período importante

de seu ciclo de vida, cuja maior característica é a vulnerabilidade (ORGANIZACIÓN

PANAMERICANA DE LA SALUD, 1997; VOTROBA; HORVITZ; SCHOELER, 2000).

A noção de vulnerabilidade é aqui entendida como sendo os problemas/perigos decorrentes

tanto de fatores de natureza biológica como psicossocial, aos quais os jovens estão expostos na

família e na sociedade, especialmente os mais pobres, por ser essa fase da vida mais sensível ao

perigo, ainda que transitória (ABRAMOVAY; PINHEIRO, 2003).

Estudos recentes em quatro países (Estados Unidos, Rússia, China e Brasil) evidenciam uma

tendência de sobrepeso entre jovens de 6 a 18 anos de idade, o que é nocivo para a saúde (WANG;

MONTEIRO; POPKIN, 2002). Essa constatação leva a crer que, se continuar nesse ritmo, a maioria

dos brasileiros serão obesos na primeira metade do terceiro milênio, conforme documento do

Consenso Latino-Americano de Obesidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBESIDADE, 2000).

Há um distanciamento, no entanto, entre as proposições contidas nos documentos oficiais do

setor Saúde e a realidade institucional expressa no cotidiano dos serviços de saúde, evidenciado

pelo pouco impacto das ações realizadas. Soma-se a isso o fato de que as políticas públicas

direcionadas para as crianças e os adolescentes, mais especificamente para os mais pobres, são

geralmente distantes de suas reais necessidades, principalmente porque não consideram as condições

de vida específicas aos diferentes grupos sociais (TAVARES, 2002).

Partindo dessas premissas e dos indicadores epidemiológicos existentes para essa idade da

vida (U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE, 1998; CANADIAN..., 1994; U.S. PREVENTIVE SER-

VICES TASK FORCE, 1998), decidimos iniciar um estudo que nos permitisse tanto elaborar marcos
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de referência para diagnóstico participativo com os escolares, cujo conteúdo fosse a identificação

de seus saberes sobre hábitos e estilos de vida, quanto compreender a relação que fazem entre estes

e as doenças próprias do envelhecimento, conforme já analisado anteriormente.

Essa pesquisa faz parte de um projeto mais geral, que objetiva mudança de práticas

predominantemente curativas e verticalizadas, voltadas para a saúde dos escolares, visando ao

desenvolvimento de ações mais articuladas entre si no espaço escolar, de forma a garantir a

integralidade e a eficácia do cuidado, bem como possibilitar a melhoria da qualidade de vida.

É inegável o papel da escola, uma vez que se constitui enquanto cenário propício para lidar

com as questões que envolvem especialmente os alunos, inclusive em seu ambiente familiar e

comunitário. Em parceria com órgãos públicos ou privados dos setores de Saúde, Educação,

Habitação, Alimentação, Segurança, Transporte e outros, a equipe escolar pode contribuir para um

diagnóstico da qualidade de vida dos escolares e suas famílias, oferecer informações e buscar

estratégias de enfrentamento dos problemas já existentes.

Esse estudo se fundamentou no requisito básico da estratégia da promoção da saúde, que é o

reconhecimento das pessoas como o principal recurso para a saúde e, por isso, elas devem ser

apoiadas, capacitadas para que se mantenham saudáveis, bem como suas famílias e amigos. Essa

estratégia vem de encontro ao paradigma assistencialista, curativo e reparador ainda hoje hegemônico

na organização das práticas.

Assim, o objetivo geral foi inserir-se em um novo paradigma na saúde pública que considera a

saúde para além de sua dimensão biológica, incorporando diferentes aspectos, tais como ambientais,

psicossociais, ecológicos e comunitários, buscando contribuir para a melhoria das condições de

vida e saúde dos escolares e de suas famílias, matriculados em escolas públicas municipais da área

de abrangência do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, da Escola Nacional de Saúde

Pública, da Fundação Oswaldo Cruz (CSEGSF/Ensp/Fiocruz).

Como objetivo específico, em primeiro plano, a identificação dos saberes das crianças e dos

adolescentes das escolas pesquisadas sobre saúde e fatores de risco nomeados pelo Programa Carmen

– do original Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades no Transmisibles
– Conjunto de Ações para a Redução Multifatorial de Doenças Não-Transmissíveis

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1997), com vistas ao redimensionamento

da construção de estratégias, ocorre a partir da criação de um banco de dados que terá como eixo

as categorias empíricas analisadas.

O Programa Carmen tem como meta a realização de atividades destinadas a modificar os

fatores sociais e ambientais determinantes da saúde, e a prevenir e controlar os fatores de risco

comuns a uma série de doenças não-transmissíveis (tabagismo, sedentarismo, obesidade e alcoolismo),

visando criar ambientes socioeconômicos, físicos e culturais que promovam a saúde e facilitem a

escolha de estilo de vida saudável.

Para tal, foi escolhido o diagnóstico participativo que, realizado com crianças e escolares em

comunidades de grandes centros urbanos, é relativamente recente, segundo literatura especializada

(BROSE, 2001; DIAGNÓSTICO..., [2005?]). Sua utilização mais freqüente tem sido para orientar

ações de desenvolvimento local e de incentivo à participação comunitária.

Em nosso estudo, foi testado como instrumento de identificação dos saberes dos escolares

acerca dos temas já assinalados e como espaço de exercício de cidadania, fundamentais para o

processo. Algumas questões se colocaram:

1 -Como trabalhar no sentido do “empoderamento” (empowerment) da comunidade educativa
e dos próprios trabalhadores de saúde diante das dificuldades de articulação entre os saberes
técnico, popular e escolar?
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2 -Como articular as dimensões técnica e coletiva e o empenho pessoal para reconversão de
hábitos com vistas a possibilitar escolhas mais saudáveis para a melhoria da qualidade de
vida?

3 -De que forma a escola contribui ou promove saúde?

O conceito de empoderamento tem sido muito utilizado nos documentos oriundos de

movimentos ocorridos em várias áreas, na década de 90, entre os quais, podem ser citados, Rio –

92, Habitat I e II, Promoção da Saúde e outros, e significa capacitação no sentido de competência e

percepção individual, que estão relacionados com auto-eficácia, auto-estima e redes de apoio social

(BRASIL, 2001).

Comunidade educativa surge enquanto conceitualização dos sujeitos sociais que fazem parte

do cotidiano escolar de forma direta e indireta – escolares e suas famílias, professores e pessoal a

serviço da educação – fazendo parte da proposta da iniciativa mundial de Escolas Promotoras de

Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996). No Brasil, é reconhecida na rede pública

de educação como comunidade escolar.

Metodologia

Foram utilizados dois métodos de pesquisa, o quantitativo e o qualitativo, para documentar

os diferentes momentos de trabalho com os escolares, em uma tentativa de ampliar a apreensão das

informações a serem recolhidas e de aumentar a validade das conclusões. Realizou-se também pesquisa

documental como técnica complementar. Essas técnicas deram a configuração da pesquisa-ação

participativa, cuja dimensão educativa e participativa está de acordo com os princípios da promoção

da saúde, uma vez que esta visa suscitar um sentimento de autodeterminação e de auto-habilitação

dos indivíduos, organizações e comunidades (ROOTMAN; POLAND; GREEN, 2000).

A autodeterminação diz respeito ao desenvolvimento do jovem como pessoa e a auto-habilitação

deve ser estimulada na sua formação para o trabalho, pois assim estará possibilitando o seu senso de

identidade, da auto-estima, da visão de futuro e da busca pela

plenitude humana, condições inequívocas para a qualidade de

vida e saúde. Além do que, por meio de um trabalho, somado

com colegas, educadores e profissionais de saúde, estará

atuando criativa, construtiva e solidariamente na solução de

problemas reais da escola e da comunidade (AZEVEDO;

MOREIRA; CONFORTO, 2005).

A meta inicial foi cobrir as quatro escolas da área de

abrangência do Centro de Saúde da Ensp/Fiocruz: Centro

Integrado de Ensino Profissionalizante (Ciep) Presidente

Juscelino Kubitscheck, Escola Municipal Professora Maria de

Cerqueira e Silva, Escola Municipal Emma Negrão de Lima e Escola Municipal Albino Souza Cruz.

Em conjunto, totalizavam 2.054 alunos matriculados em 2001, ano em que foi realizado o estudo.

Esses escolares residem no complexo de Manguinhos, Zona Norte, área que foi classificada

como índice de médio desenvolvimento humano (IDH 0,606), ocupando o 155.º lugar considerando-

se os demais bairros do Município do Rio de Janeiro. Quanto às categorias que compõem o IDH,

destacam-se: esperança de vida, 57,41 anos; renda média mensal, R$ 427,51; nível educacional:

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um
indicador composto de qualidade de vida,
desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud). Reúne três componentes:
renda, saúde e educação. A renda é medida pelo
Produto Interno Bruto (PIB) real per capita, a saúde
pela esperança de vida ao nascer e a educação pela taxa
de alfabetização de adultos e taxas de matrículas
primária, secundária e terciária combinadas. (CENTRO
DE TECNOLOGIA, TRABALHO E CIDADANIA, 2000).
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apenas 3,2% da população possuem nível superior, e, no que diz respeito às crianças entre 10 e 14

anos de idade, 26,3% têm mais de um ano de atraso escolar e, entre 7 e 14 anos, 4,9% estão fora da

escola (RETRATOS…, 2001).

A análise do documento “Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de
Enfermedades no Transmisibles” – Programa Carmen (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE

LA SALUD, 1997) chama a atenção para as muitas doenças crônicas não-transmissíveis ou

acontecimentos que as originam e que têm suas raízes nos estilos de vida insalubre ou entornos

físicos e sociais adversos e, portanto, podem ser prevenidas ou controladas se aqueles fatores forem

detectados precocemente.

O Programa Carmen propõe, então, o reconhecimento de que as doenças crônicas não-

transmissíveis tenham em comum grupos de fatores de risco, cuja redução simultânea concorreria

para a diminuição da freqüência das identificadas como mais prevalentes (ORGANIZACIÓN

PANAMERICANA DE LA SALUD, 1997).

No estudo quantitativo, avaliou-se, inicialmente, cerca de 10% dos alunos regularmente

matriculados em escolas públicas do complexo de Manguinhos, com idades entre 7 e 18 anos, de

ambos os sexos. Nessa fase, foi utilizada a técnica de seleção de amostra casual simples. Foram

automaticamente excluídos da amostra os escolares selecionados que não apresentaram o termo de

consentimento para participação na referida pesquisa.

Dessa forma, realizou-se levantamento de algumas variáveis relativas aos fatores de risco

destacados pelo Programa Carmen, bem como relacionadas aos seus contextos, na população de

crianças e adolescentes das duas escolas pesquisadas, com idades entre 9 e 13 anos, que totalizaram

204 crianças, entendendo que a quantificação de variáveis populacionais é uma etapa imprescindível

como parte desse contexto. Durante a aplicação do instrumento, as crianças foram bastante

cooperativas, respondendo todas as 55 perguntas do protocolo, o que se deu em, aproximadamente,

30 minutos.

Os dados colhidos foram analisados sob a designação valores absolutos3 e tiveram a finalidade

de subsidiar a pesquisa-ação, servindo também de baliza para as categorias empíricas resultantes do

estudo qualitativo. Ainda que em valores absolutos, a percepção clara dos fenômenos apontados

pela análise dos dados coletados tornou-se bastante significativa para o planejamento das ações

educativas e para a elaboração do material instrucional correlato.

O instrumento metodológico central do estudo qualitativo foi composto pelos grupos focais.

A razão para o uso dessa técnica de avaliação etnográfica e/ou cultural, quando se trabalha com

temas de saúde relacionados aos estilos de vida de crianças e de adolescentes, é a possibilidade de

observação dos vários aspectos de vivências e percepções ao seu redor (CENTRO DE CRIAÇÃO

DE IMAGEM POPULAR, 1998). É uma forma de aprofundar a compreensão do problema,

identificando as respostas por ele geradas no contexto social e nas reações emocionais pessoais e do

grupo social.

Denomina-se grupo focal um grupo de pessoas que se reúne para uma dinâmica de discussão

sobre um tema específico ou uma questão-chave (CENTRO DE CRIAÇÃO DE IMAGEM POPULAR,

1998).

3 Valores absolutos são os dados não trabalhados, colhidos diretamente de fontes de informação ou gerados por meio de observações controladas.
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Tendo os grupos focais como centro da pesquisa, utilizou-se como complemento a técnica de

observação participante, que foi realizada concomitantemente e teve por objetivo colher informações

sutis que poderiam passar despercebidas, contribuindo, assim, ao enriquecimento da análise.

A observação de cada participante permitiu o alcance das dimensões explicativas que os dados

exigem. Foram utilizadas também outras técnicas auxiliares: conversas informais, participação no

conselho de classe, reunião com pais, vivências e feiras de saúde.

Principais Resultados

Os resultados alcançados a partir da triangulação desses procedimentos de coleta de dados

aqui explicitados serviram de comprovação de que esse estudo pode ser referendado como estratégia

organizativa para o planejamento e o desenvolvimento de programas de ação comunitária. Isso

porque pode ser utilizado enquanto base de agregação não só dos escolares, mas também de seus

professores em torno das principais questões levantadas e que eram particulares àquele contexto.

Partindo dessas considerações, comprovou-se o estabelecimento de um espaço na escola onde

foi suscitado o debate para maior compreensão da relação entre saúde e seus determinantes mais

gerais, possibilitando processos de aprendizagem permanente para os atores sociais envolvidos.

Os resultados aqui apresentados correspondem à descrição dos dados obtidos pelo estudo

quantitativo e às categorias empíricas encontradas pelos grupos focais e pela observação de cada

participante na coleta dos dados qualitativos.

Destacou-se a análise do contexto, bem como o grupo de fatores relacionados ao estilo de

vida, com ênfase na questão do sedentarismo, tendo em vista que a prática regular da atividade

física poderá influenciar não só na diminuição do sedentarismo, conforme acentua Matsudo et al.

(1998), mas também nos demais aspectos, que também são caracterizados como estilo de vida, a

saber: sobrepeso/obesidade, mau uso do tempo livre e uso de drogas.

Os dados obtidos nos questionários evidenciaram que, de um total de 2.054 crianças, 57,84%

residem em casas de alvenaria e 19,11% em casas de madeira. Há referências de que os serviços

básicos são oferecidos de forma precária, entre eles, temos: água encanada, 59,08%; coleta de lixo

semanal, 40,19%; esgoto, 49,01%; existência de buracos, 19,11%; pouca iluminação, 29,96%; poucas

ruas asfaltadas, 33,33%; sendo pequeno o contingente de crianças que se acham em segurança,

23,52%, segundo sua percepção.

A partir desses dados, visualizaram-se carências sociais básicas e níveis crescentes de violência,

que têm representado desafios importantes para as diferentes intervenções oriundas das

administrações públicas, realizadas na maioria das comunidades situadas na Região Metropolitana

do Município do Rio de Janeiro. Em Manguinhos, vive uma considerável população em condições

sociais adversas e em permanente exclusão social, aumentando o grau de vulnerabilidade de seus

moradores, especialmente as crianças e os adolescentes.

No que diz respeito às condições da escola, os pesquisados expressaram satisfação nos itens:

espaço verde, 54,41%; local de praticar esportes, 87,25%; refeitório limpo, 71,07%; boa higiene

dos alimentos, 95,09%; e dos utensílios, 79,90%. O contexto escolar descrito pelos alunos

pesquisados, a partir das variáveis analisadas, apresentou amplas possibilidades de estabelecimento

de uma melhor relação entre a saúde e a vida, o que pode ser alcançado por meio da contribuição

dos seus segmentos.
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Para que o ambiente escolar seja favorável à saúde, as relações espaciais com outros cenários,

tais como, a família, a comunidade e os serviços de saúde, devem ser identificados com as condições

sociais e os diferentes estilos de vida, por meio de condutas simples e da participação de todos. Esse

cenário requer a integração de ações de saúde e educação, bem como a adoção de novas posturas e

formas de atuação profissional que encontram, na escola, um ambiente propício e desafiador.

As categorias de análise identificadas por meio do estudo qualitativo expressaram que o grupo

compreende o conceito de atividade física e o relaciona com as práticas do dia-a-dia, bem como se

referiram aos diversos cenários como busca de alternativas para o enfrentamento da falta de espaço

que reflete outras categorias, como sociais e econômicas.

O desenvolvimento de atividades físicas afasta os problemas ocasionados pelo sedentarismo,

diminui a agressividade e eleva a auto-estima e, como prática regular na escola, pode absorver

alunos, equipe escolar, famílias, idosos e outros grupos.

Por meio de suas falas, expressaram inclusive uma certa distinção entre atividade física, esporte

e ginástica e, ainda, o mexer-se a partir dos deveres do cotidiano familiar, indicando possibilidades

de ações mais criativas e mobilizadoras nos processos de construção de uma condição saudável de

vida:  “Correr é bom para a saúde e para crescer” (Maria, 6 anos); “Minha irmã vai para a academia,
pegar peso... eu faço ginástica na quadra... mas também jogo bola em casa e aqui na escola” (João, 6

anos).

Suas preferências denotaram o quanto são importantes as atividades lúdicas, identificadas

como aprendizado, o que pode levar à reflexão sobre as interfaces do setor Saúde e Educação no

contexto escolar.

Outro ponto relevante foi a expressão das alternativas buscadas para superar seus limites

espaciais e relacionais: “Correr na calçada é melhor do que correr na rua... minha mãe não deixa
brincar na rua porque é perigoso... aí eu vejo televisão o tempo todo” (Jonas, 6 anos); “Ih, tia... a TV
ensina muita coisa... e a gente não tem que tomar banho frio depois... se vai jogar, tem que tomar
banho... e a rua é perigosa” (Lucas, 6 anos).

Conforme destacado, assistir televisão está relacionado à possibilidade de aprender e também

fugir de uma realidade que não as deixa ir e vir livremente, por estarem expostas à violência e à

insegurança, devido às leis de um local com autoridades oriundas de facções do tráfico de drogas.

Suas expressões trouxeram a evidência de que o estar ligado à televisão tem um significado bem

diferente entre crianças pertencentes a outros grupos sociais e que deve ser considerado na busca

de estratégias de enfrentamento do sedentarismo.

Conclusões

O estudo realizado permitiu uma melhor compreensão a respeito da realidade das crianças e

dos adolescentes, estudantes de escolas públicas situadas em Manguinhos, que vivem em condições

de vida precárias e adversas. Nessa perspectiva, ficou claro que se devem direcionar as ações sempre

em um enfoque de promoção da saúde no espaço escolar, que visem ao alcance do bem-estar para

uma melhor qualidade de vida.

Como já destacado, foi possibilitada a visualização das diversas formas de compreensão dos

escolares sobre os fenômenos pesquisados, no sentido de ultrapassar uma imagem numérica do
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fenômeno para a forma como é vivenciado. Também se realizou validação qualitativa de um

instrumento para identificar níveis de conhecimento sobre os temas já descritos entre escolares de

populações menos favorecidas.

Partindo de atitudes mais críticas e mais conscientes, de entender a vida e a saúde como uma

questão de direito e que implicam uma parceria permanente entre escolhas individuais ou coletivas

e sua vinculação a políticas mais saudáveis, acredita-se que uma investigação que tenha como pano

de fundo esse entendimento, certamente não poderá perder de vista as inúmeras variáveis que

envolvem as condições de vulnerabilidade.

Isso quer dizer que os fatores de risco, bem como os fatores protetores aos quais as crianças

e adolescentes estão submetidos e/ou têm acesso, devem ser o ponto de partida das análises, sendo

identificados no contexto da comunidade em que se atua, favorecendo a geração de programas

comunitários e preventivos específicos para a população a qual se dirigem.

Esses programas direcionariam planos de ação que abarcassem as necessidades da realidade a

ser trabalhada. Por outro lado, e ainda mais importante, teríamos a promoção dos fatores protetores,

o que faria com que a população tivesse cada vez mais acesso a eles, indo em busca ou mesmo

criando seus próprios mecanismos de proteção.

No que diz respeito à escola, a criatividade é fundamental para que professores, alunos e

comunidade apreendam juntos o sentido da vida e do mundo. Nessa direção, o entendimento das

diferenças existentes e a criação de um ambiente favorável à convivência, em que os conflitos poderão

ser trabalhados, requer o conhecimento da realidade e do cotidiano do aluno, do professor e da

comunidade.

Daí a importância que assumiu nossa proposta de construção compartilhada com os escolares

de um banco de dados relativos aos fatores de risco relacionados pelo Programa Carmen e que

fornecesse informação confiável e relevante para o desenvolvimento das instituições educativas e

de saúde, como produtoras de condições saudáveis na escola, bem como para o planejamento de

ações docente-assistenciais, de extensão e de investigação por parte do setor acadêmico.
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Introdução

A adolescência é um período de transformações rápidas e intensas que leva a novas formas de

pensar e se relacionar, novos papéis e responsabilidades. Reconhecendo as oportunidades que essa

etapa da vida proporciona, diversas instituições têm apontado a necessidade de implementação de

programas e projetos que promovam a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento dos adolescentes

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999; UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND,

UNITED NATIONS POPULATIONS FUND; UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 1997).

Na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ), historicamente a atenção ao

adolescente está ligada à parceria escola-unidade de saúde. Antes mesmo da existência do Programa

de Saúde do Adolescente (Prosad), o adolescente era acompanhado pela saúde escolar. Os primeiros

treinamentos de profissionais em saúde do adolescente foram realizados em 1987, mediante uma

parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); a partir de 1993, os estágios e

treinamentos passaram a ser feitos no Serviço de Orientação Multiprofissional ao Adolescente da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A implementação de estratégias de qualificação da atenção ao adolescente se deu de forma

mais sistematizada a partir de 1992, com a criação da gerência do Programa de Saúde do Adolescente

(GPA). A SMS/RJ segue as diretrizes do Programa de Saúde do Adolescente (Prosad) do Ministério

da Saúde, que tem como objetivo “promover a saúde integral do adolescente, favorecendo o processo
geral de seu crescimento e desenvolvimento, buscando reduzir a morbimortalidade e os desajustes
individuais e sociais” (BRASIL, 1989).

O Rio de Janeiro tem quase um milhão de adolescentes, que, como cidadãos, têm direito à

saúde. O Prosad da SMS/RJ fundamenta-se em um marco conceitual de desenvolvimento humano

integral e de promoção da saúde, que visa fortalecer o desenvolvimento do adolescente dentro do

contexto de sua família e de seu ambiente socioeconômico, político e cultural (ORGANIZACIÓN

PANAMERICANA DE LA SALUD,1998). O Prosad visa, portanto, ao foco dos problemas que

caracterizam a ação do setor Saúde e voltá-lo para a promoção da saúde e do desenvolvimento. A

complexidade dessa tarefa revela a necessidade de um forte investimento intra e intersetorial. Uma

das estratégias de atuação é a participação nos espaços de formulação e implementação de políticas
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públicas, como o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e nos grupos temáticos

que integram diferentes secretarias da prefeitura e de outros parceiros. Também são desenvolvidos

projetos integrados, especialmente em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de

Assistência Social, universidades, ONGs, Conselhos Tutelares e outras instituições.

 A GPA entende que o Prosad é um programa estratégico, uma vez que o investimento nos

adolescentes tem impacto, em curto, médio e longo prazos, em diferentes questões, como a saúde

reprodutiva, a saúde das futuras gerações, acidentes e violências, o uso de álcool, tabaco e outras

drogas, e as doenças crônicas como hipertensão e câncer.

Embora sejam muitas as atividades e interfaces do Prosad, descreveremos algumas que têm

contribuído, de forma mais significativa, para a promoção da saúde dos adolescentes, para a

articulação com as escolas e para a organização de retaguardas nas unidades de saúde. É importante

ressaltar que, na prática, esses projetos estão integrados entre si, complementando-se.

Implantação do Prosad nas unidades de saúde

Uma das frentes de atuação mais importantes é a qualificação das ações de promoção, prevenção

e atenção à saúde do adolescente nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde. A SMS/RJ tem

116 unidades básicas, o que mostra a dimensão desse desafio. Essa proposta pressupõe a organização

interna dos serviços, bem como a realização de atividades em parceria com instituições da

comunidade. Para favorecer a implementação do Prosad nas unidades, a GPA investe na capacitação

dos profissionais de saúde, entendendo que a qualificação desse grupo passa não somente por aspectos

técnicos, mas também pela reflexão sobre valores, crenças, desejos, sobre seu papel em relação aos

adolescentes e sobre a vivência com metodologias participativas. Esse investimento é fundamental,

uma vez que ainda subsiste a cultura das palestras, aliada a uma tendência dos profissionais com

atitudes mais preconceituosas a desenvolverem atividades voltadas para o controle dos adolescentes

(BRANCO, 2002).

Torna-se essencial reforçar o papel dos profissionais na construção da autonomia dos

adolescentes e subsidiá-los com metodologias que favoreçam o desenvolvimento de habilidades

para a vida e promovam a reflexão crítica. Por esse motivo, um foco importante é a qualificação dos

profissionais por meio de treinamentos, estágios, reuniões do centro de estudos, acompanhamento

dos projetos, divulgação de informações, materiais educativos, boletins e home page.

Como resultado desse investimento, nas unidades de saúde, os serviços se organizam de

diferentes formas, desde aqueles que têm apenas um profissional de referência ou uma parceria

com a escola da área até serviços mais complexos, com equipes multiprofissionais e uma ampla rede

social de apoio que integra diferentes setores da comunidade, voltados para atividades esportivas,

profissionalizantes, culturais, trabalho com famílias, entre outras.

Na rede básica de saúde, a parceria com as escolas adquire especial relevância por serem

locais de formação que concentram a maior parte dos adolescentes. A qualidade das ações

desenvolvidas com as escolas depende da composição e capacitação da equipe de saúde, da natureza

dos projetos nos quais estão envolvidos e da prioridade local para atividades intersetoriais. Dessa

forma, muitas unidades de saúde trabalham diretamente com os adolescentes, outras com os

educadores e as famílias e outras, ainda, avançam no planejamento e na avaliação conjunta do
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trabalho. Os temas geralmente abrangem questões como saúde e direitos reprodutivos,

masculinidades, violência doméstica e outras. Existe também preocupação em favorecer o

desenvolvimento de habilidades para a vida, bem como fortalecer fatores de proteção, por meio do

incentivo à participação ativa dos adolescentes e da qualificação das relações entre alunos, professores

e familiares.

Educarte

No período de 1994 a 1997, as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, em parceria com

o Centro de Educação Sexual (Cedus) e com apoio da Fundação Odebrecht, implantaram o Projeto

Educarte, que teve como objetivo favorecer o desenvolvimento de atividades de orientação sexual,

em uma perspectiva de cidadania, nas escolas e unidades de saúde.

Esse projeto teve como atividades a capacitação conjunta de profissionais de educação e de

saúde, a criação de pólos de materiais educativos e a definição de estratégias de acompanhamento e

avaliação. O Educarte gerou importantes desdobramentos nas duas secretarias. Na Secretaria

Municipal de Educação (SME), foram criados os Núcleos de Adolescentes Multiplicadores, com

foco no protagonismo juvenil. Findo, oficialmente, o projeto, a SME criou o Programa de Orientação

Sexual e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas de forma a integrar os seus diferentes projetos e dar

continuidade às ações de capacitação. O Educarte contribuiu significativamente para a inserção da

orientação sexual como uma questão que também cabe à escola, favorecendo a inclusão desse tema

no projeto político-pedagógico de várias delas.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, a experiência de trabalho conjunto entre os dois setores

– Educação e Saúde – nesses quatro anos de projeto trouxe um grande amadurecimento sobre os

limites e as possibilidades do trabalho com as escolas. Ficou mais clara a necessidade de garantir,

por intermédio das unidades de saúde, mecanismos de integração entre os dois setores, favorecendo

a promoção da saúde nas escolas e facilitando o acesso de adolescentes aos serviços de saúde. Dessa

forma, foram estruturados os projetos Vista essa Camisinha e Sinal Verde, que descreveremos a

seguir.

Projeto Vista essa Camisinha

O Projeto Vista essa Camisinha tem como objetivo promover a reflexão sobre a prevenção

das DST/aids e disponibilizar a camisinha para os adolescentes. Está implantado desde 1997 e

atualmente funciona em 96 das 116 unidades básicas de saúde. Além de oferecer as camisinhas

diretamente aos adolescentes, o projeto possibilita a sua distribuição às instituições parceiras que

desenvolvem atividades educativas, uma estratégia importante de articulação intersetorial. As escolas

são as parceiras mais freqüentes.

As unidades que têm o projeto também oferecem, de forma não obrigatória, a participação

em grupos educativos, que promovem a reflexão, a troca de experiências e a expressão de

sentimentos. Os temas dos grupos são escolhidos em parceria com os adolescentes e abrangem

assuntos diversos, como crescimento e desenvolvimento, sexualidade, gênero, cidadania, projeto de

vida, DST/aids, gravidez, violência e outros. São utilizadas metodologias participativas que visam

ao desenvolvimento de habilidades, tais como, tomada de decisões, negociação, comunicação, senso

crítico, manejo de emoções e estresse. O projeto também disponibiliza fôlderes e cartazes para as

escolas e demais parceiros, de forma a promover o uso da camisinha e divulgar os serviços.
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Essa metodologia de trabalho, que permite que professores e alunos busquem as camisinhas

diretamente na unidade de saúde, favorece o conhecimento da equipe de saúde, dos horários de

atendimento e dos serviços disponíveis, desencadeando outras formas de trabalho conjunto. Como

a distribuição regular das camisinhas é feita somente no serviço de saúde, os adolescentes de ambos

os sexos passam a freqüentar os postos, sendo incentivados a fazer acompanhamento clínico,

ginecológico, odontológico, imunizações e outras atividades. Essa estratégia contribui para incentivar

a ida ao posto de saúde dos adolescentes saudáveis, favorecendo as ações de prevenção. Além disso,

aumenta a freqüência dos rapazes que, geralmente, não têm esse hábito, já que tradicionalmente os

serviços de saúde reprodutiva são voltados para as mulheres.

Projeto Sinal Verde

O Projeto Sinal Verde foi implantado em 1998 com o objetivo de facilitar o acesso dos

adolescentes aos serviços de saúde e oferecer retaguardas ao trabalho de educação sexual

desenvolvido nas escolas, uma vez que os professores que desenvolvem atividades educativas

costumam motivar os adolescentes a cuidar da saúde. Esse projeto garante que os adolescentes

encaminhados pelas escolas com o Cartão Verde sejam acolhidos no mesmo dia em que chegam à

unidade de saúde de referência. Atualmente, abrange 16 unidades de saúde e 52 escolas.

Os critérios para encaminhamento são: início de atividade sexual e doenças sexualmente

transmissíveis/aids ou gravidez (suspeita ou confirmada). Outros critérios podem ser combinados

conforme a necessidade da escola e a disponibilidade da unidade de saúde. Em alguns locais, por

exemplo, foram incluídos como critérios a obesidade e a violência. Cabe à escola escolher um

professor que se responsabilize pelos encaminhamentos à unidade de saúde, fazendo a ponte entre

a escola e o setor Saúde, que ouvirá a demanda dos alunos e entregará os cartões em espaço privado.

A escolha desse profissional é a chave para o sucesso do projeto, uma vez que este precisa ter

um vínculo importante com os jovens e ser procurado espontaneamente por eles. A necessidade de

atendimento é registrada no Cartão Verde, que é entregue aos adolescentes com um código numérico,

de forma a resguardar a confidencialidade. A unidade de saúde, por sua vez, deve designar um

profissional sensibilizado, que se encarregará de acolher e orientar os adolescentes, encaminhando-

os para os serviços necessários.

Esse projeto tem facilitado o acesso dos alunos a consultas, aconselhamento, exames, atividades

educativas, imunizações, camisinhas e outros métodos anticoncepcionais. Por outro lado, por oferecer

resposta a uma demanda da escola, tem-se favorecido a elaboração de outros projetos de parceria

entre Educação e Saúde. Um fato interessante acontecido em alguns pólos é que os adolescentes,

por encontrarem nas unidades de saúde um espaço de entrosamento e escuta, organizaram atividades

culturais, passando a atuar como agentes multiplicadores das questões de saúde junto às suas

comunidades.

Projeto Horizontes

Este projeto foi implantado em 1998, em uma das regiões do Município de Rio do Janeiro

com o maior número absoluto de gestantes adolescentes, visando desenvolver atividades de promoção

da saúde e qualificação dos serviços na atenção à gravidez na adolescência. O projeto envolveu as
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duas maternidades municipais e as 11 unidades básicas, que ampliaram a parceria com as escolas e

outras instituições. O Projeto Horizontes possibilitou a elaboração de protocolos para a implantação

nas demais áreas do município, envolvendo atividades de promoção da saúde, facilitação do acesso

dos adolescentes à contracepção, à contracepção de emergência, ao aborto legal, ao pré-natal, à

atenção ao parto e à atenção às vítimas de violência sexual.

Uma vertente importante do projeto foi a produção de materiais. Foi elaborado o vídeo

Atendimento Legal: percursos da gravidez na adolescência, disponível para empréstimo e cópia,

por meio da Fiocruz, que, a partir de depoimentos sensíveis de adolescentes, familiares, professores

e profissionais de saúde, discute as causas do fenômeno e as estratégias de atuação frente a essa

questão. Também foi elaborado um fôlder com direitos e recomendações para as adolescentes grávidas.

Nesse material constam, por exemplo, informações sobre a Lei Federal nº 6.202, de 17/4/75, que

garante às gestantes o direito a continuar estudando e, após o 8.º mês de gestação, receber as

matérias e os exercícios em casa e fazer as provas na escola.

O projeto, de forma geral, contribuiu para dar maior visibilidade à questão da gravidez,

chamando atenção, sobretudo, para a necessidade de fortalecimento da rede social de apoio a essas

jovens, seus parceiros, suas famílias e seus bebês.

O adolescentro e o protagonismo juvenil

Entendendo que a promoção do desenvolvimento do adolescente passa pelo fortalecimento

da sua autonomia e capacidade de participação, a GPA vem investindo em atividades que fomentam

o protagonismo juvenil. Dessa forma, os jovens, além de serem diretamente beneficiados, também

contribuem para a transformação social. Por outro lado, a sua participação ativa no planejamento,

na execução e na avaliação das ações influencia positivamente a eficácia, a resolutividade e o impacto

social das mesmas.

Uma série de atividades voltadas para o protagonismo teve origem na parceria com diferentes

instituições, como a Trupe da Saúde/Grupo Cultural Afro Reggae, os Centros de Juventude da

Secretaria Municipal de Assistência Social e os Núcleos de Adolescentes Multiplicadores da

Secretaria Municipal de Educação. Essas parcerias possibilitaram ampliar a atuação da SMS junto

às escolas e à comunidade em geral, tendo sido extremamente produtivas, sobretudo, nas atividades

de prevenção da dengue, das DST/aids, da gravidez não planejada e do tabagismo.

Desde 1993, no entanto, a GPA vem trabalhando com a perspectiva de formar seu próprio

grupo de jovens promotores de saúde, inicialmente por intermédio da unidade de saúde Dr. José

Breves dos Santos e, em 2000, por meio do Adolescentro, projeto desenvolvido em parceria com o

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm), no Complexo da Maré. O Ceasm desenvolve,

também, ações em rede nas áreas de educação, cultura, geração de renda e trabalho, visando à

ampliação das oportunidades para adolescentes e jovens. Essa parceria trouxe mais qualidade ao

Adolescentro por possibilitar a intermediação com a comunidade, por valorizar a história e a

identidade do morador da Maré e integrar os jovens a outras redes.

O Adolescentro envolve duas unidades de saúde, que têm atendimento exclusivo para

adolescentes e jovens aos sábados, com atividades educativas, culturais e esportivas. O projeto

conta com uma equipe multiprofissional, com uma equipe de monitores jovens (capacitados na

primeira fase do projeto) e com um grupo de 70 novos adolescentes e jovens promotores de saúde.
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Os adolescentes e jovens participam ativamente do planejamento, da execução e da avaliação das

ações. Realizam atividades de acolhimento, aconselhamento e práticas educativas nas escolas, na

comunidade e nas próprias unidades de saúde. Utilizam metodologias participativas, dinâmicas de

grupo e esquetes teatrais. Os jovens também participam como palestrantes em atividades de

capacitação realizadas pela SMS e pelos seus parceiros, como universidades e conselhos.

A escola é reconhecida como instituição privilegiada para a construção de novos saberes.

Apesar das críticas que recebe sobre a queda da qualidade do ensino e da inadequada formação dos

professores, trabalhando com adolescentes como promotores de saúde, observa-se que o primeiro

lugar onde querem atuar é na própria escola onde estudam. Querem mostrar seu saber em um lugar

onde ainda se privilegia o saber do professor. A presença desses jovens promotores da saúde nas

escolas contribui, sobretudo, para mudar o olhar dos professores com relação aos adolescentes,

ajudando-os a perceber e valorizar as potencialidades de seus alunos.

O Adolescentro conseguiu aproximar os serviços de saúde dos jovens de maior risco, ampliando

o diálogo com a comunidade. Também criou mecanismos de integração entre os jovens e lideranças

de diferentes áreas, favorecendo a construção de redes de apoio. Os inúmeros benefícios desse

projeto para a comunidade e para os próprios jovens envolvidos levaram à inauguração, em 2004,

do Adolescentro Paulo Freire, que será um pólo de formação de jovens promotores da saúde para

atuarem em outras unidades e pólos do Programa Saúde da Família.

Ciente da importância do protagonismo juvenil, a GPA conta com um Comitê Assessor de

Adolescentes e Jovens do Prosad, que vem contribuindo na formulação e implementação de políticas

públicas mais adequadas às suas necessidades.

Masculinidades

A GPA coordena um grupo de trabalho, a Macrofunção Vida, que envolve diferentes secretarias

municipais, ONGs e universidades, com o objetivo de discutir políticas públicas voltadas para a

questão dos homens, saúde e direitos reprodutivos. Uma das ações desse grupo foi a realização de

Semana/Mês de Valorização da Paternidade, desde agosto de 2002 até 2005. Essas iniciativas, que

envolveram diferentes instituições e mais de 300 escolas, contribuíram para ampliar a reflexão

sobre o tema e para identificar estratégias de ampliação do envolvimento dos homens no cuidado

com crianças e adolescentes. Foi observado, por exemplo, que as escolas precisam desenvolver

mecanismos para captar mais pais para as reuniões, levando em consideração a forma como o

convite é feito, a metodologia e a temática dos encontros, os horários e as demandas dos próprios

homens. Em função da necessidade de ampliar a atuação ao longo do ano de forma a implementar as

estratégias identificadas, foi criado, em 2004, o Movimento pela Valorização da Paternidade e o

Centro de Estudos da Paternidade, com atividades itinerantes.

A GPA também desenvolve, em parceria com o Instituto Promundo, o Núcleo de Estudos em

Saúde do Adolescente (Nesa/UERJ), com apoio da Opas/OMS, o Projeto Homens Jovens e Saúde,

que envolve seis unidades de saúde na SMS. Esse projeto vem contribuindo para qualificar os serviços

de saúde na atenção aos homens jovens, criando atividades mais atraentes e adequadas às necessidades

desse grupo, o que acaba repercutindo também nas parcerias desenvolvidas com as escolas.
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Violência doméstica

A GPA vem implantando, em parceria com a gerência do Programa de Saúde da Criança,

diversas estratégias visando promover vínculos entre pais e filhos e a enfrentar situações de violência

doméstica. Em 1996, foi elaborada a ficha de notificação compulsória de maus-tratos/abuso sexual

contra crianças e adolescentes. Essa ficha deve ser preenchida cada vez que um profissional de

saúde atender a um caso suspeito ou confirmado de maus-tratos. A ficha de notificação deve ser

encaminhada ao conselho tutelar para desencadeamento de medidas de proteção, com cópia para as

gerências da criança e do adolescente, para fins epidemiológicos. A tabulação dessas informações

tem orientado as ações da SMS e os demais parceiros. A notificação tornou-se um canal de

aproximação das diversas instituições. De 39 notificações em 1996, a SMS passou a receber 1.065,

em 2003, o que revela um maior compromisso dos profissionais de saúde na identificação e abordagem

das situações de violência.

Ciente da necessidade de qualificar os profissionais, a SMS vem realizando diversas atividades

de capacitação, como o grupo de trabalho de violência contra a criança, o adolescente e a mulher.

Essa iniciativa começou no ano de 2000 e vem acontecendo, desde então, toda primeira quarta-feira

do mês. É uma atividade aberta a todos profissionais interessados em discutir temas relacionados à

violência. Além de ser um espaço de reflexão, é uma oportunidade aos profissionais de saúde,

educação, assistência social e conselheiros tutelares poderem intercambiar propostas de atuação,

conhecimentos adquiridos, enfim, informações preciosas.

Com a mesma preocupação em qualificar os profissionais e com a finalidade de estruturar a

rede de atenção às famílias em situação de violência, em 2004, foi desenvolvido, em parceria com o

Núcleo de Atenção à Violência (NAV), um projeto que contemplava supervisões das equipes. Essa

iniciativa, por propiciar maior segurança aos profissionais, favoreceu a organização de serviços e

redes locais de apoio, nas quais as escolas adquirem particular importância. Além disso, a socialização

da cartilha Protegendo Nossas Crianças e Adolescentes, produzida pela SMS para trabalhar a

prevenção da violência intrafamiliar, vem favorecendo a reflexão e a ação educativa nas escolas.

Saúde em cena

Este é um projeto desenvolvido pelo Centro do Teatro do Oprimido e apoiado pela GPA. São

apresentadas diversas peças de teatro, com temas relacionados à saúde (aids, gravidez, violência,

drogas), em escolas e outras instituições. As peças usam a técnica de teatro-fórum, em que a platéia

pode intervir no desenrolar das cenas. Após a peça e as intervenções do público, profissionais de

saúde tiram dúvidas, distribuem camisinhas e divulgam os serviços dos postos de saúde. Essa iniciativa

contribui para o desenvolvimento de habilidades, como comunicação e tomada de decisão, e favorece

a integração entre a comunidade e os serviços de saúde. Em função de a metodologia utilizada

provocar a reflexão crítica e a busca de soluções para os conflitos identificados, em alguns locais as

peças levaram à discussão sobre os problemas enfrentados no cotidiano de algumas escolas.

Conclusões

Mesmo com limitações, as iniciativas de qualificação da atenção ao adolescente no Rio de

Janeiro vêm apresentando avanços com o progressivo envolvimento das unidades de saúde e a
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construção de uma rede de parcerias diversificadas e intersetoriais. Nesse processo, a parceria com

as escolas merece destaque, contribuindo para ampliar a cobertura e dar maior relevância às ações.

As escolas, gradativamente, procuram inserir em, sua prática pedagógica, questões

fundamentais para a promoção da saúde. As unidades de saúde, por sua vez, vêm se qualificando

para receber esses alunos com suas especificidades individuais, culturais e sociais e vêm buscando

estruturar seus trabalhos de forma integrada com as unidades escolares.

Entre os inúmeros desafios enfrentados está a preocupação de contribuir para que os

profissionais de saúde tenham uma visão mais positiva dos adolescentes, apostem nas suas

potencialidades e tenham uma relação mais horizontal com esse grupo. Nesse sentido, foi

extremamente útil o estabelecimento de parcerias com ONGs voltadas para o desenvolvimento

humano, como o Núcleo Rio Aberto-Rio e o Centro do Teatro do Oprimido, visando à capacitação

dos profissionais de saúde.

Por trabalharem com metodologias que despertam a sensibilidade e favorecem o

autoconhecimento, contribuíram para o desenvolvimento de potencialidades dos próprios

profissionais, favorecendo a realização de atividades mais criativas e participativas. O esforço tem

valido a pena, sobretudo pelo impacto direto na vida dos jovens, como expressa uma das promotoras

de saúde do Adolescentro:

eu que era apenas uma menina de cabeça baixa, percebi que
conseguia fazer tudo o que queria: consegui dar apoio às meninas
grávidas, dei informações, consegui dar amor e, melhor, consegui
me sentir útil. Agora, conquistei parte do meu sonho, dos meus
objetivos. Agora vejo a vida com outro olhar. Aprendi que devemos
lutar pelos nossos objetivos.
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Introdução

A promoção da saúde, entendida no referencial da história social do processo saúde/doença,

é uma estratégia que colabora no enfrentamento dos múltiplos problemas que afetam o bem-estar

das populações humanas e o ambiente em que elas vivem.

Os princípios que norteiam o processo de promoção da vida com qualidade estão associados

a um conjunto de valores, como eqüidade, cidadania e participação. Referem-se a uma combinação

de estratégias, com a idéia de responsabilização múltipla e intersetorial pelos problemas que afetam

à saúde, assim como a mobilização de potencialidades da população que vive em um território, para

dar soluções a seus problemas com sustentabilidade.

Nessa concepção abrangente, inúmeros são os cenários para a implementação de ações que

colaborem para a melhoria da qualidade de vida e de saúde das populações: a escola, os locais de

trabalho e lazer e as cidades em seu conjunto.

Um município, uma cidade ou uma comunidade saudável são aqueles em

que os diferentes atores sociais da cidade, do governo, das organizações

locais públicas e privadas se comprometem e se envolvem em um processo

que objetiva o desenvolvimento econômico-social e a preservação ambiental,

tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população.

A gestão integrada e o planejamento estratégico participativo são instrumentos básicos para

viabilizar os processos de tomada de decisão local. As ações intersetoriais devem atuar sobre as

causas das iniqüidades e minimizar a exclusão social, produzindo saúde no cotidiano da cidade e de

seus cidadãos (CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO EM CIDADES E

MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS, 2004).

Esse relato de experiência se insere entre as atividades do Projeto Cidades/Municípios

Saudáveis, uma estratégia de promoção da saúde. Foi no Projeto Itaoca/Município Saudável que a

Escola Estadual Elias Lajes de Magalhães se destacou pelo interesse de seus dirigentes e professores

em desenvolverem ações que tenham efeitos internos, colaborando com o desenvolvimento dos

alunos e com a comunidade externa, abrindo-se para o atendimento de necessidades locais não

direta e especificamente relacionadas à questão educacional.
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Destaca-se nesse relato a descrição do curso de capacitação sobre elaboração de projetos,

com um direcionamento participativo, realizado para professores da escola de ensino fundamental

do Município de Vale da Ribeira, envolvido no Movimento Cidades/Municípios Saudáveis. Nesse

sentido, pretende-se olhar de forma geral para o objetivo e a estrutura do curso como um todo com

ênfase no desenvolvimento do módulo teórico-prático que resultou na elaboração de um projeto de

Escola Promotora de Saúde.

Breve desenvolvimento histórico

O Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação de Cidades/Municípios Saudáveis

(Cepedoc), ligado à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, desde agosto de

2002, desenvolve um Projeto de Pesquisa e Extensão Universitária, financiado pelo Ministério da

Saúde, em cinco municípios do Estado de São Paulo, visando à melhoria da qualidade de vida de sua

população – Projeto Ampliação do Movimento por Municípios Saudáveis no Estado de São Paulo.

Em um desses municípios participantes do projeto, no de Itaoca, com 3.122 habitantes, localizado

no Vale da Ribeira, região mais carente do Estado de São Paulo, a equipe de pesquisadores do

Cepedoc identificou inicialmente um interesse do corpo docente da escola em se envolver no projeto.

Com o objetivo de acolher a motivação desse grupo, a equipe propôs a realização de uma

oficina de sensibilização com a direção e os professores, que culminou com a decisão conjunta de

que, para garantir a continuidade do processo, seria desenvolvido um programa de capacitação para

os professores. Esse primeiro passo da sensibilização foi crucial para o envolvimento do grupo todo

e a atividade principal foi um resgate da história individual de cada um para chegar ao Município de

Itaoca e exercer a atual atividade.

A partir da seleção da Escola Estadual Elias Lages de Magalhães, desenvolveu-se um curso

especialmente voltado para a elaboração de projetos na perspectiva da Escola Promotora de Saúde.

Na proposta, os pesquisadores, em parceria com os professores, participariam da construção de um

projeto pedagógico que priorizasse a promoção da cidadania e da vida saudável para a comunidade

escolar. Como em outros projetos propostos pelo Cepedoc, haveria estímulo à criação de cultura de

reflexão coletiva e de aperfeiçoamento permanente dos profissionais que neles atuam, nesse caso,

os profissionais da escola.

Esperava-se, assim, garantir multiplicidade de situações de aprendizagem, de modo que

vivenciassem uma situação de ensino/aprendizagem com ênfase na participação, na democratização

e no desenvolvimento da cidadania, com a qual os professores pudessem reforçar no cotidiano da

escola a valorização da criança e do jovem como sujeitos.

O curso de elaboração de projetos

O curso teve início em março de 2003 com um módulo teórico de 33 horas de duração e foi

desenvolvido em dois módulos: o primeiro, foi chamado módulo geral e, o segundo, módulo de

construção de projetos. Os encontros com o grupo eram quinzenais, pois essa era a disponibilidade

da equipe de pesquisadores e duravam em média duas horas e meia a três horas, com um pequeno

intervalo para um lanche.
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A seguir, são especificados os objetivos, a metodologia, os temas e a avaliação dos dois módulos

do curso.

Módulo Geral do Programa do Curso de Elaboração de Projetos

O objetivo do módulo era sensibilizar os professores para: a) a construção/desenvolvimento

de propostas de cidades/municípios saudáveis e Escolas Promotoras de Saúde, entendidos no

referencial de um conceito amplo de saúde; b) o desenvolvimento de habilidades para o trabalho

interdisciplinar integrado; c) o desenvolvimento de habilidades pessoais para participação, trabalho

integrado e interdisciplinar – pertencimento, desenvolvimento de auto-estima, trabalho cooperativo,

comunicação interpessoal e outros.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento de cada tema foi a oficina de trabalho

participativa, que funciona com a seguinte estrutura básica: a) atividade inicial de relaxamento ou

integração; b) estudo dos princípios de municípios saudáveis; c) atividade em grupo referente ao

tema da oficina; d) estudo dirigido de textos selecionados; e) avaliação da oficina.

As atividades de relaxamento e integração permitiram que fosse criado um clima favorável

para que algumas pessoas mais inibidas pudessem se sentir mais livres para sua expressão e isso foi

um fator fundamental para que houvesse maior integração do grupo. Uma das atividades marcantes

no grupo foi a que cada um tinha de cumprir um objetivo em um minuto com os recursos disponíveis

dentro da sala, essa atividade gerou uma enorme descontração. Esses momentos ajudavam o grupo

a se sentir mais motivado, pois todos vinham cansados da rotina diária e esses momentos constituíram-

se em momentos de prazer.

As oficinas foram desenvolvidas por meio de técnicas participativas que motivassem o

pertencimento e fortalecessem nos participantes a identidade com a cidade, seus problemas e a

potencialidade de resgates históricos, com dinâmicas de grupos, jogos cooperativos, leituras

complementares e discussão de textos.

No módulo geral, foi oferecida a oportunidade da discussão dos seguintes temas realização de

diagnóstico da comunidade, definição de prioridades e objetivos, resolução de conflitos, estratégias

de comunicação, pertencimento e estudo dos princípios de municípios saudáveis.

Cada tema foi abordado por meio de leituras, discussão e atividades vivenciais. O tempo era

bastante limitado, pois se resumia ao período do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC),

mas era bem aproveitado.

O programa previa uma avaliação do processo de desenvolvimento do módulo pelos

participantes e da percepção dos mesmos sobre os resultados esperados: compreensão da proposta

de município saudável, Escola Promotora de Saúde, seus princípios e metodologia, bem como

instrumentos para levar a proposta adiante.

No final do primeiro módulo foi feita a avaliação da percepção dos professores sobre o processo

e os resultados. Os resultados demonstraram que houve grande desenvolvimento da auto-estima e

da autoconfiança dos participantes durante o período, bem como foi reforçado o seu pertencimento

e o desejo de participar do Projeto Município Saudável, inserindo e adaptando a escola local para a

consecução desse objetivo.
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Um aspecto interessante nesse módulo é que alguns participantes do grupo sentiam-se ansiosos

para iniciar uma atividade prática na escola já no primeiro semestre. Mas, optou-se pelo

amadurecimento das idéias para que isso fosse desenvolvido no segundo semestre.

Porém, na medida em que o módulo foi desenvolvido, algumas atividades vivenciadas foram

realizadas por alguns professores dentro da sala de aula, obtendo resultados satisfatórios segundo

depoimentos posteriores. A seguir, iniciou-se o módulo 2, cuja descrição será demonstrada a seguir.

O objetivo do módulo 2 do curso de capacitação sobre elaboração de projetos era o de capacitar

os professores e a comunidade escolar na elaboração de projetos, captação de recursos para efetivar

sua implantação e realizar avaliação a partir de objetivos.

Foi utilizado o método de projetos, que é essencialmente teórico-prático. Foram realizadas

oficinas de trabalho, com ou sem palestras, nas quais conteúdos e técnicas foram transmitidos e

recriados e, a seguir, os participantes do curso trabalharam em oficinas para planejar o projeto.

Para esse módulo, foram utilizados conhecimentos de livros de elaboração de projetos e também

do método Finer desenvolvido pelo Cedaps para que o grupo chegasse em uma proposta de um

projeto a ser desenvolvido na escola.

O Método de projetos consiste no estudo das etapas de elaboração de um

projeto, obtendo-se como produto final um projeto viável e relevante para

ser colocado em prática.

O Método Finer permite a reflexão sobre as prioridades a partir de uma

melhor classificação dos problemas.

Apesar de ter sido insuficiente em termos de aprofundamento de um conteúdo tão complexo

(avaliação pessoal), este módulo permitiu que o grupo elaborasse uma proposta comum de projeto.

Os temas desenvolvidos e postos em prática foram: concepção, operacionalização, gestão e avaliação

de projetos, além de técnicas para a captação de recursos para seu desenvolvimento.

Desdobramentos: desenvolvimento da experiência de elaboração de projetos

Diagnóstico: problemas e potencialidades

No mês de agosto de 2003, teve início o módulo teórico-prático do curso de capacitação e foi

constatado que um dos principais problemas na escola era a vida ociosa dos jovens, que pode se

tornar fator de risco, favorecendo situações como alcoolismo e iniciação sexual precoce. Essa situação

se tornou mais grave pela falta de áreas de atividades de lazer no município. Isso motivou um grupo

de professores a elaborar um projeto para a criação de uma área de lazer no fundo da escola para

beneficiar jovens, crianças e idosos. Essa iniciativa foi batizada de Projeto Fundo de Quintal, inspirada

no fato de que tem sido no fundo do quintal das casas dos moradores locais que as crianças constroem

seu mundo encantado, seu mundo de lazer.

O projeto teve uma duração prevista de seis meses, mas, como demanda recursos

financeiros para sua execução, envolvendo reforma e ampliação da área física da escola, tornou-se

dependente da captação de novos recursos por seus parceiros envolvidos, como a prefeitura, o
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Cepedoc e a própria direção da escola. A realização desse projeto representa uma avaliação positiva

para o curso e o programa de capacitação e um desafio para dimensionar o processo de

“empoderamento” dos professores e da população na direção da conquista da autonomia local, bem

como da participação do setor governamental nesse processo.

Projeto Fundo de Quintal

Depois do diagnóstico, os participantes do curso decidiram sobre os objetivos do Projeto

Fundo de Quintal. Estabeleceram como objetivos a construção (objetiva e subjetiva) de um espaço

para a promoção da saúde na escola, que estimulasse a participação social, o lazer e a tomada de

decisões no meio ambiente escolar. Assim, o projeto deveria:

1 -promover a saúde ao incentivar os jovens a disporem do seu tempo em atividades saudáveis
na criação e usufruto dessa área de lazer;

2 -desenvolver proposta participativa da comunidade escolar, criando e elaborando projeto
arquitetônico para área de lazer, com vistas a beneficiar toda a comunidade do município;

3 - relacionar-se com o projeto pedagógico da escola, visando desenvolver o espírito de cidadania
nos jovens (protagonismo juvenil), servindo de apoio ao currículo escolar, colaborando
para maior efetividade do ensino nas disciplinas de ciências, biologia e português;

4 -demonstrar sua reprodutibilidade em outras escolas e na Delegacia de Ensino, com
resultados de experiências bem-sucedidas.

Trata-se de um projeto que se desenvolveu a partir de sua inserção no processo de discussão

e reflexão da comunidade, com suas vivências e questões próprias. Ao mesmo tempo, contempla os

problemas sociais de seus alunos e outros projetos correlatos desenvolvidos pela escola com temas

diferentes, como o Projeto Prevenção Também se Ensina, que aborda doenças sexualmente

transmissíveis, práticas de atividades físicas e outras questões relacionadas à sexualidade. Os

resultados esperados do Projeto Fundo de Quintal foram listados da seguinte forma:

1 -Em curto prazo – integração entre escola e comunidade.

2 -Em médio prazo – diminuir o tempo ocioso dos jovens, resgatando a auto-estima e a
qualidade de vida.

3 -Em longo prazo – adquirir o hábito saudável de praticar atividades físicas e culturais,
valorizando e preservando o espaço construído.

As atividades de acompanhamento, de avaliação do processo e dos resultados serão feitas

pelos próprios professores, por meio de registros dos números de participantes da área de lazer,

atividades das mais procuradas e a conservação da área pela comunidade. Pretende-se desenvolver

uma observação acerca de fatores de risco, como o consumo de álcool e a prática de atividade

sexual sem proteção entre os jovens da comunidade.

Atividades desenvolvidas por etapa do Projeto Fundo de Quintal

A primeira atividade foi a realização do concurso de projetos elaborados pelos alunos para

definir o que seria construído ou realizado na área nos fundos da escola. Desse concurso, do qual

todas as turmas da escola participaram, foram escolhidos pelos professores da equipe da escola oito

desenhos. Esses foram submetidos à votação para a escolha final de um deles, que contou com a

participação de todos os alunos da escola.



190

O desenho mais votado foi submetido à apreciação dos professores da escola, que puderam

dar sugestões e propor melhorias para execução de um projeto para a área. Um arquiteto foi

convidado para elaborar duas propostas de plantas para o projeto. A partir dessas propostas, os

professores conduziram a escolha final e construíram um portifolio com as informações básicas

para viabilizar a captação de recursos para a sua concretização.

Todas essas atividades foram realizadas no período de cinco meses e desenvolvidas dentro

do espaço escolar. Vale ressaltar que já há envolvimento da comunidade e da própria prefeitura no

desenvolvimento da área de lazer projetada. Diferentes graus de participação da comunidade nessa

nova etapa têm sido verificados, como dos alunos das 5a séries no processo de medição do terreno

e sugestões quanto ao nome da área de lazer.

As perspectivas do projeto estão voltadas para todas as faixas de idade, com o propósito de

integrar e fortalecer laços familiares e afetivos, incentivando o respeito e a solidariedade na

comunidade.

A seguir, no quadro 1, apresentam-se estratégias básicas seguidas pelo Projeto Escola Promotora

de Saúde, parte de uma outra mais geral do Projeto Itaoca/município saudável.

Quadro 1. Estratégias utilizadas para que o processo de elaboração do projeto fosse uma experiência participativa e efetiva

· Valorização do potencial criativo dos alunos nas atividades relacionadas ao projeto em todas as suas etapas.

· Envolvimento de toda a comunidade escolar, incluindo representantes de todas as faixas de idade.

· Criação de um ambiente de trabalho prazeroso aos participantes.

· Acompanhamento e avaliação de todas as atividades, sinalizando as dificuldades encontradas e as propostas de revisão.

Considerações finais

Algumas alianças se desenvolveram ao longo do curso de capacitação, quando os professores

defenderam a necessidade de desenvolver um projeto de mobilização na escola. O projeto escolhido,

que objetivava a criação de uma área de lazer, estimulou o desenvolvimento de parcerias como a do

Cepedoc, em que foram definidos os papéis de cada parceiro, a saber: concepção, operacionalização

e gestão do projeto por conta dos professores; apoio, orientação, execução, implantação, gestão,

avaliação e captação de recursos com o Cepedoc, e o nivelamento do terreno com a prefeitura.

Foram registradas poucas dificuldades para o desenvolvimento do projeto, muito

provavelmente por ter sido concebido em acordo entre os diferentes segmentos da comunidade

escolar. Registra-se o excesso de outras demandas para os professores, que comprometiam sua

maior dedicação ao projeto, além dos períodos de chuvas e de coletas de safras, que desviaram as

ações para outros trabalhos que precisavam ser executados.

Essa demanda, que vinha da secretaria estadual de ensino, surgia de uma maneira inesperada

e obrigava o grupo a executar tarefas que, em geral, estavam ligadas às comemorações do calendário

escolar ou a campanhas desenvolvidas para a comunidade e duravam cerca de alguns dias a uma

semana.

Os professores responderam positivamente às perguntas sobre o processo vivenciado e sobre

a percepção que tinham, por exemplo, sobre os resultados do curso de capacitação, como os
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momentos de ampliação de conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades pessoais, de valores

e de organização para o trabalho coletivo.

Alguns depoimentos dos professores mostram a importância que o curso teve na vida de cada

um deles. As qualidades do processo em que se envolveram foi reconhecida pelos participantes do

curso ao se expressarem:

• “Fomentou razoavelmente porque o trabalho indo devagar ou com muita rapidez não traz
muito resultado, mas a conscientização, da maneira que está sendo feita, vai trazer resultados”.

• “O que mais me tocou foram às dinâmicas e os exercícios de aquecimento; nossos risos, em
suma, a união do grupo”.

• “O que mais me tocou foi uma atividade de relaxamento que ajudou no processo de
aprendizagem”.

• “O curso incentivou o trabalho interdisciplinar”.

A habilidade de dialogar, tão importante em um processo participativo, foi desenvolvida ao

longo do processo, desde o momento de colocar em prática seus elementos mais simples até o

momento de praticar:

• “Aprendi a falar menos e observar mais”.

• “Sou impulsivo e sempre me intrometo na fala dos outros colegas, acho que o curso
desenvolveu em mim um ‘saber ouvir’”.

• “Aprendi a respeitar a opinião do outro”.

O impacto também foi reconhecido, principalmente, em termos de promoção do
conhecimento, do desenvolvimento de habilidades pessoais, de trabalho, bem como novas atitudes
e valores:

• “O curso foi ótimo, pois veio a acrescentar as informações e meios para desenvolver meu
trabalho”.

• “Aprendi várias dinâmicas que estou utilizando em sala de aula, as técnicas de comunicação
e o planejar sempre”.

• “Contribuiu para criar tanto os valores pessoais e atitudes que promovam a auto-estima para
os alunos quanto à posição e a ética profissional”.

Outras habilidades pedagógicas foram, também, exercitadas em uma nova perspectiva
emancipatória, tendo-se em vista o processo participativo de construção de projetos, pano de fundo
de toda a estratégia em uso:

• “Aprender a desenvolver temas em um contexto geral, em um posicionamento melhor,
tanto do educador quanto do educando, e as técnicas no desenvolvimento de jogos em
cartazes”.

Muitos manifestaram ter compreendido o que é município saudável e sobre Escola Promotora
de Saúde como um componente, expressando-se, assim, sobre esses conceitos, alguns princípios e
estratégias:

• “Para mim, município saudável era o que possuía saneamento básico, moradia, alimentos,
etc., e hoje compreendi que a visão de município saudável é muito mais abrangente”.

• “Todos estão unidos (professores e alunos), ansiosos com o desenvolvimento do Projeto Área
de Lazer”.

• “Aprendi que com a união, a realização de tudo torna-se possível”.

• “Aprendi a trabalhar com projetos e descobri que a participação de um grupo ativo produz
resultados melhores”.
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(*) Professores da Escola Estadual Elias Lages de Magalhães – Av. Independência, nº 17 – Itaoca/SP – CEP: 18360-000. Telefone: (15) 3557-1121. E-mail: eliaslages@ig.com.br.

Essa experiência realizada em um município do Estado de São Paulo, quase o último no

ordenamento em termos de Desenvolvimento Humano, com o IDH n.º 620, mostra-se bem-sucedida,

como se observa nos depoimentos de seus participantes. Os alunos e professores passaram a ser

sujeito de seu próprio destino e tornaram-se, apesar da carência e da falta de alternativas, capazes

de criar soluções para seus problemas, elaborando um Projeto de Promoção de Saúde lato sensu,

dirigido aos segmentos socialmente mais vulneráveis, como as crianças, os adolescentes, alunos da

escola e os idosos pertencentes a suas famílias.
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Introdução

Desenvolver políticas públicas de promoção da saúde com foco nos determinantes das

condições de vida e saúde das populações é, hoje, um desafio para os gestores que se propõem a

romper com um modelo tradicional de administração pública assistencialista e fragmentada, e a

modificar o quadro de desigualdades sociais e de saúde no espaço das cidades. A construção

compartilhada com a sociedade exige uma percepção ampliada do conceito de saúde, articulação de

vários setores e criação de mecanismos de participação democrática e ações resolutivas.

A experiência de Curitiba no estímulo à criação de ambientes saudáveis é construída como

um esforço de organização do espaço urbano, valorizando a responsabilidade social na construção

de uma cidade mais justa e democrática para todos.

Este relato aborda, inicialmente, questões conceituais sobre a criação de ambientes saudáveis

como uma estratégia de promoção da saúde na cidade e, especialmente na escola, como um espaço

social promotor da saúde, como base para uma nova forma de olhar a vida e a saúde pela gestão

pública. O processo de envolvimento das escolas por meio da valorização e do suporte ao

desenvolvimento de ações de promoção da saúde é o foco central desta apresentação.

A criação de ambientes saudáveis

Um considerável número de conferências e documentos internacionais aponta a criação de

ambientes saudáveis como um dos campos de ação prioritária na área de promoção da saúde (WORLD

HEALTH ORGANIZATION, 1977, 1987, 1988, 1997, 2000; ST. LEGER; NUTBEAN, 1999).

Nesses documentos, o termo ambiente incorpora não apenas a dimensão física ou natural, mas

também as dimensões cultural, social, política e econômica. Nessa perspectiva, a saúde é vista como

“a magnitude em que um indivíduo ou grupo pode, por um lado, realizar suas aspirações e, por outro,
mudar seu ambiente e enfrentá-lo” (GENTILE, 1999).

A criação de ambientes saudáveis permite às pessoas adquirirem maior controle sobre sua

saúde pela construção de contextos, comportamentos e relações sociais favoráveis à saúde e ao
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desenvolvimento humano. As ações voltadas à criação de ambientes saudáveis são recursos aplicáveis

à vida cotidiana, em espaços sociais onde as pessoas vivem, estudam ou trabalham.

Promover a saúde, portanto, exige que pessoas e organizações assumam seu papel na criação

de ambientes sociais, que suportem as oportunidades e as escolhas saudáveis, explicitando o

comprometimento político com o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais

e de saúde.

No contexto da promoção da saúde de crianças, ambientes saudáveis referem-se aos aspectos

físicos e sociais que as cercam. Envolvem os locais onde vivem, as comunidades locais, suas casas,

os locais onde estudam e brincam, suas práticas sociais e culturais. Incluem, ainda, a estrutura que

determina seu acesso a recursos para a manutenção da vida e a garantia do direito à saúde e à

cidadania pelo desenvolvimento solidário e responsável da auto-estima e da autonomia (WORLD

HEALTH ORGANIZATION, 1991). Portanto, tornar a escola um espaço saudável, promotor da

saúde, caracteriza-se como uma política pública estratégica para o enfrentamento dos desafios

contemporâneos na construção de uma sociedade mais justa e saudável.

A escola como um espaço social para a promoção da saúde

Escolas têm como meta o desenvolvimento de habilidades diferenciadas e complementares,

tais como as cognitivas e as socioafetivas, além do compromisso com a constituição de valores. Esse

trabalho precisa se desenvolver de modo que as habilidades individuais e coletivas auxiliem na

construção de suas vidas e na contribuição para a vida de outros com os quais se relacionam (WORLD

HEALTH ORGANIZATION, 1996).

Como instituições sociais, as escolas devem ser ambientes de convívio, nos quais a interação

pessoal, criativa e autônoma direcione para educação, ação, participação e auto-ajuda, por meio da

consciência crítica e ampliação da liberdade (FREIRE, 1980; ILLICH, 1974; IPPOLITO-

SHEPHERD, 2004).

A escola não é o único lugar para construir cidadania, mas o desenvolvimento de indivíduos e

sociedades depende cada vez mais da qualidade e oportunidades de educação igualitária (SETUBAL,

1998). Assim, as escolas têm sido consideradas espaços sociais adequados para a promoção da

saúde por seu potencial para produzir impacto sobre a saúde, auto-estima, comportamentos e

desenvolvimento de habilidades para a vida de seus funcionários, alunos e comunidades locais

(HAMILTON; SAUNDRES, 1997; WOLRD HEALTH ORGANIZATION, 1993, 2000).

Por muitos anos, programas de promoção da saúde em escolas foram desenvolvidos com foco

na educação em saúde e com uma abordagem tradicional, priorizando a transmissão de informações

por meio da inclusão de tópicos de saúde no currículo escolar e orientações para controle de

comportamentos de risco, baseadas em um modelo de educação prescritivo e coercitivo (HAGQUIST,

1997). Entretanto, essas práticas comprovadamente tiveram efeitos mínimos e de curto prazo, por

não provocarem mudanças efetivas em comportamentos ligados à saúde e qualidade de vida (LISTER-

SHARP, 1999; NUTBEAN, 1997). O elemento-chave para que a escola se torne um ambiente de

suporte para uma vida saudável parece estar na construção coletiva de um espaço social voltado

para o bem-estar físico, emocional e social de alunos, além de seu desempenho acadêmico (MOYSÉS,

2003).
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O conceito de Escolas Promotoras de Saúde emergiu durante os anos 80, com o apoio da

Organização Mundial da Saúde, e como um mecanismo de integração de diferentes elementos,

incluindo o currículo, o ambiente escolar, parcerias com a comunidade e as políticas escolares de

suporte à saúde que, combinados, poderiam favorecer o máximo sucesso na obtenção de resultados

educacionais e de saúde (MOYSÉS, 2003; ST. LEGER, 1999; YOUNG; WILLIANS, 1989; WORLD

HEALTH ORGANIZATION, 1996).

A iniciativa de Escolas Promotoras de Saúde constitui-se hoje em uma estratégia de promoção

da saúde no âmbito escolar, um mecanismo articulador de esforços multissetoriais e um compromisso

político de toda a sociedade, melhorando condições de saúde, ampliando oportunidades de

aprendizagem com qualidade, reduzindo desigualdades sociais e contribuindo para o desenvolvimento

humano sustentável para as comunidades. (IPPOLITO-SHEPHERD, 2004; LISTER-SHARP, 1999;

MOYSÉS, 2003).

Programa Vida Saudável, Ambientes Saudáveis: A Cidade Como Espaço de Promoção
da Saúde

A formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população

tem sido um compromisso assumido pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Estratégias populacionais

de intervenção sobre os problemas de saúde desafiam os diferentes setores a uma ação compartilhada,

sob uma nova forma de compreender e abordar saúde, tendo como eixo norteador a melhoria das

condições de vida e saúde na cidade.

Durante as últimas décadas, diferentes setores vêm implementando estratégias de impacto

sobre a qualidade de vida e saúde. No setor de Educação, políticas locais associadas aos princípios

das Escolas Promotoras de Saúde podem ser nitidamente observadas, incluindo aspectos de

aprendizagem, ambientais e relacionais. Exemplos disso podem compreender ações em áreas como

educação participativa, educação ambiental e controle de violência.

O Programa Gente Saudável é uma política pública desenvolvida pela Prefeitura de Curitiba a

partir de 2000, caracterizada por uma ação multiinstitucional. Sob gestão da Secretaria Municipal

da Saúde, o projeto envolve as secretarias municipais da área social, como a de Educação, Esporte

e Lazer, Abastecimento, a Fundação de Ação Social e a Fundação Cultural de Curitiba, além da

Diretoria de Trânsito, recebendo apoio da Secretaria Municipal de Administração.

O objetivo é promover a saúde individual e coletiva com ações direcionadas para a população

e para o ambiente onde essa população vive. Espaços públicos como parques e espaços comunitários

são transformados em áreas de democratização da educação em saúde e de estímulo à atividade

física, à adoção de hábitos alimentares saudáveis, às atividades culturais e de lazer, à educação

ambiental, entre outros, criando oportunidades de participação que favorecem o empoderamento

da população para hábitos mais saudáveis.

A partir de 2002, novos desafios apontavam para a necessidade de direcionar ações para

fortalecer o suporte ao desenvolvimento de espaços sociais saudáveis que garantissem a possibilidade

de escolhas saudáveis. O envolvimento de escolas, universidades e empresas da cidade delineou

uma política pública voltada para a construção de caminhos de participação, responsabilização e

reconhecimento institucional na gestão pública da promoção da saúde na cidade, pela via da

intersetorialidade. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que pretende não apenas desenvolver ações
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específicas nesses espaços, voltadas para a prevenção de doenças e educação em saúde, mas também

identificar e valorizar ações que tenham potencialidade para promover a saúde e a qualidade de vida

de diferentes grupos populacionais na cidade.

O Projeto Ambientes Saudáveis (KREMPEL, MOYSÉS, 2002) mobiliza hoje 18 escolas de

ensino fundamental, cinco universidades e 23 empresas no desenvolvimento de ações de promoção

da saúde e troca de experiências. Por meio do compartilhamento de conhecimentos, capacidade de

mobilização e de organização, a cidade vem reforçando a responsabilidade do setor público,

juntamente com a sociedade, em dar suporte e garantia de uma vida saudável aos cidadãos que

vivem em Curitiba.

Como estratégias de operacionalização dessa proposta institucional, baseada em ações coletivas

que estimulem o envolvimento de diferentes atores sociais e instituições na prática de promoção da

saúde na cidade, o Projeto Ambientes Saudáveis tem os seguintes objetivos:

• promover e estimular a elaboração de políticas públicas voltadas para as comunidades
vinculadas às escolas, universidades e empresas de Curitiba, sistematizando seu
desenvolvimento e integrando ações de modo a garantir a melhoria da qualidade de vida da
população;

• sistematizar e difundir experiências entre as escolas, universidades e empresas, promovendo
o intercâmbio de experiências de impacto comprovado;

• propor indicadores de avaliação e monitoramento de ações de promoção da saúde
desenvolvidas nas escolas, universidade e empresas;

• proporcionar estratégias para reconhecimento público de ações de promoção da saúde
desenvolvidas nesses ambientes, pela valorização de experiências e certificação como Escola
Saudável, Universidade Saudável e Empresa Saudável.

A metodologia proposta para desencadear o projeto e favorecer o envolvimento dessas

instituições no processo inclui inicialmente a criação de um grupo diretivo interinstitucional. Seu

papel tem sido dar suporte ao diagnóstico de ações de promoção da saúde, já desenvolvidas pelas

instituições participantes, e favorecer o intercâmbio de experiências. Participam desse grupo

representantes das instituições vinculadas ao Programa Gente Saudável, da Secretaria da Educação,

universidades e  Companhia de Desenvolvimento de Curitiba vinculada às empresas da cidade.

Oportunizar o alinhamento conceitual e reconhecimento das ações de promoção da saúde em

espaços escolares, universitários e empresariais para a comunidade e as instituições envolvidas no

projeto era o primeiro passo a ser trabalhado. Era importante romper com a visão de que saúde é

feita somente pelo setor Saúde e reforçar a responsabilidade de todos na construção da saúde

coletiva e qualidade de vida.

Em maio de 2003, foi realizado um evento na Secretaria Municipal da Educação para

apresentação da proposta do projeto e da sensibilização de diretores, coordenadores pedagógicos e

professores de todas as escolas da rede municipal de ensino, bem como aos coordenadores dos

núcleos regionais de ensino. Ainda no mês de maio de 2003, foi realizado o primeiro workshop
sobre promoção da saúde na cidade, o qual contou com a participação das comunidades vinculadas

às escolas, às universidades e empresas envolvidas, aos representantes do Ministério da Saúde e da

Organização Pan-Americana da Saúde, além de pessoas vinculadas ao Sistema Serviço Social da

Indústria/Federação da Indústria do Estado do Paraná (Sesi/Fiep), à Prefeitura de Curitiba, aos

reitores e políticos locais.

A partir daí desencadeou-se o diagnóstico das ações de promoção da saúde no espaço das

escolas. A adesão das escolas interessadas foi então formalizada, considerando seu contexto
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institucional, ações já desenvolvidas e disponibilidade para envolvimento com a proposta de forma

imediata. Dezoito escolas imediatamente aderiram e iniciaram a sistematização de suas experiências.

Três eixos temáticos centrais são colocados como ponto de partida para o desenvolvimento

de ações de promoção da saúde nas escolas, universidades e empresas:

• desenvolvimento de habilidades pessoais, por meio da informação para a saúde e qualidade
de vida, e oportunidades de aprendizagem e participação centradas no fortalecimento da
autonomia;

• organização institucional, ethos e ambiente, envolvendo as políticas institucionais e os
ambientes físico, social, cultural;

• parcerias com a comunidade, pelo desenvolvimento de projetos comunitários e
estabelecimento de relações interinstitucionais.

Especificamente no ambiente das escolas, apontam-se ainda, como indicadores de estratégias

de promoção da saúde (AUSTRALIA, 2000; MOYSÉS, 2000; WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 1996):

Currículo, ensino e aprendizagem

Os currículos formais e informais favorecem a aquisição de informações e a constituição de

conhecimentos, de atitudes e de comportamentos que possibilitam o desenvolvimento da autonomia

e da responsabilidade da comunidade escolar no que se refere às questões relativas à saúde individual

e coletiva.

Organização escolar, ethos e ambiente

A escola desenvolve políticas internas voltadas para a saúde, que definem princípios, regras e

expectativas desenhadas para encorajar ambientes saudáveis e comportamentos positivos em saúde.

Parcerias com a comunidade

Relações estabelecidas com os pais, as comunidade e organizações locais que dão suporte a

ações de promoção da saúde coletiva (ver detalhamento no quadro 1).
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Quadro 1. Indicadores de promoção da saúde para escolas saudáveis.

1. Currículo, ensino e aprendizagem

· A escola cria oportunidades de aprendizagem que amplie conhecimentos sobre saúde para estudantes, funcionários e a
comunidade.

· A comunidade escolar é estimulada a participar de atividades voltadas para a realidade da população local.
· Os professores e funcionários são adequadamente preparados para assumirem seu papel na promoção da saúde na escola.

2. Organização escolar, ethos e ambiente

· Existência de programas de saúde e segurança na escola.
· Existência de políticas de combate ao fumo (ambiente livre de cigarro).
· Existência de políticas de combate ao uso de álcool.
· Existência de políticas de combate ao uso de outras drogas.
· Existência de políticas de combate à violência na escola.
· Disponibilidade de alimentos saudáveis (merenda escolar, cantinas e horta escolar).
· Existência de programas de suporte à saúde mental e física da comunidade escolar.
· Estudantes e funcionários com necessidades especiais de aprendizagem são identificados e recebem suporte apropriado.
· Baixa taxa de reprovação e absenteísmo escolar.
· Garantia de acesso a serviços de saúde básicos para estudantes e funcionários da escola.
· Existência de programa de reciclagem de lixo, qualidade da água e uso sustentável de energia.
· Existência de programas de controle de recursos finitos e controle de desperdício e depreciação de imóveis e equipamentos

(papel, salas, mobiliário e equipamentos).
· Existência de programas de preservação ambiental e controle de poluição.

3. Parcerias com a comunidade

· A escola conta como uma Associação de Pais e Mestres atuante.
· As instalações escolares são utilizadas para atividades comunitárias.
· A escola desenvolve ações em parceria com serviços de atenção à saúde voltados para a comunidade escolar.
· A escola estabelece parcerias com instituições comunitárias para desenvolvimento de projetos, voltados para a melhoria da

qualidade de vida da população local.

A diversidade de experiências e projetos relacionados a esses indicadores tem marcado a
participação das escolas nesse movimento. Durante a 1a  e 2ª Mostras Curitibanas de Experiências
de Promoção da Saúde em Ambientes Saudáveis, realizadas em 2003 e 2004, escolas envolvidas no
projeto apresentaram trabalhos com exemplos significativos de ações de promoção da saúde em
desenvolvimento, com base nos princípios de Escolas Promotoras de Saúde, incluindo temas como
alfabetização ecológica, desenvolvimento comunitário, educação participativa, inclusão e qualidade

de vida, entre outros. (ver exemplo no quadro 2)

Quadro 2. Projeto Ecossistema Urbano de Curitiba e Programa Alfabetização Ecológica – Escola Marumbi.

A Escola Municipal Marumbi trabalha com a valorização da vida, desenvolvendo o Projeto Ecossistema Urbano de Curitiba com base no contexto
socioambiental dos alunos. Mediante o cultivo de plantas em diferentes condições e cenários na escola, procura-se despertar a sensibilidade para a
diversidade da vida e a necessidade de ações que possibilitem sua continuidade. A partir da investigação, os alunos levantam questões problematizadoras
da realidade da escola. A identificação do aquecimento das salas de aula, causado pelo sol, foi priorizada como um problema. Alunos e professores
buscaram estratégias para solucionar o desconforto ambiental nesses espaços. A construção de uma “cortina viva” ao lado das salas mais aquecidas
pelo sol foi uma das alternativas propostas. A cortina foi executada com a ajuda da comunidade escolar. Foram plantadas mudas de maracujá, chuchu
e outras trepadeiras que, nas estações mais quentes do ano, proporcionam sombra e, nas estações mais frias, perdem muitas de suas folhas,
favorecendo a passagem do sol e o aquecimento das salas. Seguindo um dos princípios do Programa Alfabetização Ecológica de agir local e pensar
global, a ação coletiva na busca de soluções para os problemas locais pela própria comunidade favorece o pensar crítico, a solidariedade e o
desenvolvimento local sustentável. Temas como interdependência, parceria e diversidade, consumo e lazer são explorados nas alternativas ligadas
ao conforto ambiental na escola e na comunidade de forma atrelada à busca pela autonomia e pela qualidade de vida.
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O reconhecimento público das iniciativas que favoreçam a promoção da saúde é mais um dos

objetivos centrais do projeto. Uma das formas de concretizá-lo tem sido a realização de cerimônia

pública de certificação das instituições que aderirem ao projeto para entrega do Certificado de

Ambiente Saudável. A primeira cerimônia de certificação aconteceu em dezembro de 2003,

paralelamente a 1ª Mostra Curitibana de Experiências de Promoção da Saúde em Ambientes

Saudáveis. Em novembro de 2004, outra cerimônia foi realizada para inclusão de novas instituições

ao projeto e reafirmação daquelas já certificadas.

O envolvimento amplo dos meios de comunicação de massa tem dado visibilidade à relevância

social do projeto. Participam ativamente profissionais, professores e alunos do setor de Educação e

Comunicação da Prefeitura de Curitiba, universidades e empresas. A logomarca criada para simbolizar

a identidade comum dos ambientes saudáveis de Curitiba foi entregue às instituições certificadas. A

mídia local e institucional vem destacando o envolvimento e as ações voltadas para a promoção da

saúde e qualidade de vida, estimuladas pelo projeto.

No ano de 2004, por meio da utilização da metodologia de gestão do conhecimento, procurou-

se estimular as escolas a desenvolverem projetos integrados às outras instituições envolvidas,

incluindo outras escolas, empresas e universidades. Projetos na área de trânsito, combate à violência

e estímulo a hábitos saudáveis estão sendo desenvolvidos e estruturados.

A partir dessa experiência, pretende-se criar bases para a integração gradativa de outras

instituições na cidade, apoiando a criação de uma Rede Curitibana de Ambientes Saudáveis, composta

pelas instituições totalmente comprometidas a implementar e dar continuidade ao projeto.

Conclusões

As lições aprendidas com essa experiência na cidade mostram que, nas escolas onde a

participação social e a coordenação propiciada pelo poder público são consistentes, existe grande

possibilidade de êxito. A questão-chave continua sendo a capacidade de sustentar a motivação dos

atores já envolvidos, bem como agregar novos atores, fornecendo clareza conceitual, recursos de

conhecimento, transparência de informações e propiciando o compartilhamento do poder decisório.

O comprometimento dos vários atores envolvidos no Projeto Ambientes Saudáveis, em médio

e longo prazos, também é questão crucial para a sustentabilidade das políticas públicas de promoção

da saúde na cidade. Nesse sentido, além da abrangência e relevância social dessas políticas, há que

se pensar na formação e manutenção de redes colaborativas, apoiadas na diversidade de atores e

instituições, bem como em bases políticas e legislativas que permitam que a intervenção continue,

independentemente de eventuais mudanças das autoridades locais.

A experiência concreta de Curitiba, construída nas últimas décadas, mostra que, mesmo em

meio à grande diversidade de cenários e atores, a sustentação da ação intersetorial em espaços

sociais, como as escolas, é possível em longo prazo. A qualidade de vida que se busca em Curitiba

indica que essa prática é saudável.
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Introdução

A situação do Brasil em relação à esquistossomose tem mudado nos últimos anos. Apesar dos

avanços do conhecimento na área e dos sucessivos programas de controle, com conseqüente redução

da prevalência e das formas graves, ainda se observa, em algumas regiões, a expansão da área de

transmissão.

O controle da esquistossomose é hoje feito tomando-se por base dois aspectos: o primeiro

refere-se ao controle da morbidade (controle da doença), que significa a redução da gravidade,

especialmente evitando ou diminuindo o aparecimento da forma da doença que já compromete o

fígado e outros órgãos, o que pode ser alcançado por meio do tratamento específico; e o segundo,

relacionado ao controle da transmissão, que reduz a infecção humana e a do caramujo e visa

interromper o ciclo do parasita, para o qual o tratamento é insuficiente.

Entretanto, a reinfecção é um fato e mostra que o controle não pode ser sustentado somente

pela redução da carga parasitária. Essa situação constitui-se em desafio para alcançar estratégias

que possibilitem resultados melhores e mais duradouros nos programas de controle da doença.

Tanto para as verminoses transmitidas pela água quanto para as transmitidas pelo solo, é necessário

haver uma significante redução da contaminação ambiental pelo melhoramento dos serviços públicos

e das condições de higiene e do maior comprometimento das pessoas com a sua saúde e com o meio

ambiente.

A educação em saúde e o saneamento têm um importante papel na tentativa de alcançar esses

objetivos e fornecem oportunidades mais eficazes na obtenção de resultados definitivos. Em todo o

mundo, um dos pontos-chave desses programas é a participação da escola e da comunidade no

controle da endemia. Para Lima e Zancan (1991), essa estratégia que leva em consideração a

participação do indivíduo e a comunidade tem como pressuposto básico ensinar as pessoas a

assumirem responsabilidades para que possam conseguir saúde. Dessa forma, alinha-se

indiscutivelmente com os princípios que orientam os modelos de controle social.

A esquistossomose, como a maioria das doenças tropicais, transcende a compreensão de sua

causa biológica e requer o entendimento das causas sociais, econômicas, culturais e comportamentais

envolvidas. Assim, o seu controle demanda medidas integradas, que incluem diagnóstico, tratamento,

controle de vetores, saneamento, mas, sobretudo, envolvimento e participação da população no

processo, o que pode ser alcançado por meio de programas de educação em saúde, como destacam

Barbosa (1995), Dias (1998), Kloetzel (1992), Kloos (1995), entre outros.
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A experiência aqui descrita se alinha com a perspectiva de motivar a participação da população

no processo de controle da doença e faz parte de um projeto amplo de desenvolvimento de estratégias

e de produção de materiais educativos que visam estimular as escolas a desenvolver projetos

integrados de saúde a partir de temas geradores, ou seja, temas que tenham um significado para a

comunidade.

No trabalho, desenvolvido em Jaboticatubas, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte,

o tema escolhido foi esquistossomose. A escolha baseou-se na expressiva e histórica prevalência

dessa doença no lugar, que chegou a ser conhecido como capital da esquistossomose desde a década

de 60, em divulgação pela mídia nacional.

O tema esquistossomose é mobilizador na cidade, como nos exemplos dados por Paulo Freire

(1994) das palavras geradoras, as quais favorecem uma educação crítica que estimula a consciência

de cidadania. Assim, a educação em saúde foi incluída nas escolas como mobilizadora de novos

conhecimentos, de reflexão política e percepção das possibilidades de transformação necessárias a

uma vida de melhor qualidade.

A perspectiva da Escola Promotora de Saúde

A escola e a comunidade são espaços estratégicos para o sucesso da promoção da saúde e

contribuem para o controle de doenças. Os professores e alunos são agentes ativos para a introdução

de novos conceitos na comunidade, devido ao fato de serem seus membros permanentes. As crianças

são agentes especialmente por estarem em fase de desenvolvimento e de formação de conceitos,

importantes para a sua vida.

Segundo Regis et al. (1996), a escola mostrou-se um espaço privilegiado para a obtenção do

envolvimento da população de Recife no controle da filariose. O ambiente escolar, pela sua

representatividade, oferece condições favoráveis à mudança de atitudes e opções aos indivíduos e à

comunidade pelas facilidades no trabalho e pela oportunidade que se tem de aproximação de um

problema existente nas famílias, na escola e no meio social. O tema pode ser desenvolvido em sala

de aula com material de diferentes abordagens, facilitando sua inserção no conteúdo programático

e sua retomada e atualização nos anos posteriores.

A elaboração de um projeto integrado de controle da esquistossomose e de outras verminoses

tomou por base o trabalho com professores, escolares e suas famílias, de quatro escolas do Município

de Jaboticatubas. O projeto foi construído a partir de reuniões com professores, autoridades

municipais das áreas de Saúde e Educação, entrevistas com profissionais municipais da área de

Saúde, com os alunos e alguns familiares.

Após a escolha do tema esquistossomose, as etapas do estudo incluíram atualização do

diagnóstico da prevalência dessa doença entre os professores, alunos e familiares, tratamento das

pessoas infectadas pela doença, curso para os professores, acompanhamento e supervisão de projetos

desenvolvidos pelas escolas para estimular sua continuidade e sustentabilidade das ações.

Como pré-requisitos para as ações pedagógicas, foram pesquisadas e analisadas as

representações sociais de escolares da região sobre a esquistossomose (DINIZ, 2004), realizados

cursos de atualização de professores sobre temas relacionados ao controle dos problemas focalizados

e apresentação de novas metodologias (MASSARA, 2002). As escolas foram motivadas, a partir de

reuniões e encontros com as equipes pedagógicas e professores, a desenvolver projetos integrados,

os quais permitiram uma abordagem pedagógica de saúde e ambiente como temas transversais com

grande sucesso. Por meio da formação de grupos focais com os professores, tem sido feito um

acompanhamento qualitativo do projeto.
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Área de estudo

O Município de Jaboticatubas é conhecido há mais de 50 anos como a capital da

esquistossomose (O CRUZEIRO, 1962) e a necessidade de se veicular informações corretas é de

grande importância para a desconstrução desse rótulo.

Jaboticatubas está localizada a 74km da capital e pertence à região Metropolitana de Belo

Horizonte. Possui uma área territorial de 1.124 km2 na região da Serra do Cipó e uma população de

12.409 habitantes (IBGE, 1997), dos quais dois terços se encontram no meio rural e se dedicam à

atividade agropecuária, principalmente à cultura de hortifrutigranjeiros.

Localiza-se na zona metalúrgica e faz parte da microrregião Calcáreos de Sete Lagoas. O

município possui um distrito, São José de Almeida; tem dez postos de saúde na zona rural, uma

unidade de pronto atendimento, um hospital em processo de municipalização e conta com duas

equipes do Programa Saúde da Família (PSF).

Para realização do presente trabalho, o critério de escolha das escolas foi norteado pelos

relatórios da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no distrito de São José de Almeida, por apresentar

caramujos infectados e alta prevalência de Schistosoma mansoni, o verme causador da

esquistossomose.

As escolas

O trabalho foi realizado em quatro escolas, duas no distrito de São José de Almeida, uma na

localidade de Cipó Velho e outra na localidade de São José da Serra (as duas últimas dentro do

complexo da Serra do Cipó).

A Escola Estadual Dr. Eduardo Góes Filho, localizada no centro do distrito, funciona em três

turnos com alunos de todas as classes sociais e localidades da região, e com 1.010 alunos nos

ensinos fundamental e médio, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Jaboticatubas

(SEE), em 2001. A Escola Municipal Paulo Rodrigues Aguilar, no mesmo distrito, funciona em dois

turnos com alunos principalmente de áreas rurais, totalizando 280 estudantes de 1ª a 4ª série (SEE,

2001).

A Escola Municipal Padre Candinho, de menor porte, em Cipó Velho, tem 92 alunos. A maioria

deles são filhos de pequenos proprietários que trabalham em sítios ou fazendas, que têm como

principal fonte de renda a agricultura de subsistência ou a pecuária em escala doméstica. Um ônibus

escolar, mantido pela prefeitura, faz o trajeto com os alunos.

A Escola Municipal Benfica Moreira Marques, em São José da Serra, é a que fica mais distante

do distrito de Almeida, sendo necessário pegar estrada sem asfalto por 10km. Está localizada dentro

de uma comunidade que vive quase que exclusivamente do turismo (donos de camping, restaurantes,

bares e pousadas). Funciona em dois turnos e com 84 alunos (SEE, 2001). Portanto, o projeto

incluiu 1.566 alunos e seus familiares, estimando-se uma população de mais de 4.500 pessoas, cerca

de 35% da população da cidade.

Metodologia e desenvolvimento do projeto

Em 2001, a equipe de pesquisadores iniciou um trabalho em parceria com as escolas

percebendo-se uma participação muito promissora. Na primeira fase do projeto, os professores
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colaboraram muito com as atividades voltadas para o diagnóstico, sensibilizando os alunos a trazerem

material para o exame de fezes, bem como informações para as visitas às áreas de campo, visando

identificar os locais de risco de transmissão da doença e coletar moluscos vetores. A partir desta

etapa, a equipe alugou uma casa no distrito e intensificou o relacionamento com as escolas e a

comunidade, em uma perspectiva da pesquisa participante (BRANDÃO, 1981), o que contribuiu

grandemente para a sua integração ao projeto.

Em uma segunda etapa, o compromisso de montar projetos sobre saúde em parceria com as

escolas foi fortalecido pela realização do curso Educação em Saúde para o Controle da

Esquistossomose, para 33 professores das quatro escolas selecionadas (MASSARA, 2003).

O curso objetivou informar, instrumentalizar e estimular esses educadores a atuarem como

multiplicadores junto aos seus colegas, aos seus alunos e também à sua comunidade. A discussão

sobre pressupostos da educação libertadora (FREIRE, 1994) foi acompanhada de aulas práticas

relacionadas à esquistossomose, sempre abordadas de forma problematizadora. Além de aprenderem

noções básicas da doença (ciclo, transmissão, patologia, diagnóstico, tratamento e prevenção), todas

as quatro escolas receberam um kit de materiais visando à consecução do trabalho.

O kit era composto de fita de vídeo, com informações sobre a doença (ROSEMBERG, 1995);

coleção de conchas de moluscos transmissores; livros como: O Feitiço da Lagoa, da coleção Ciranda

da Saúde (SCHALL, 1986); amostras de vermes (S. mansoni, Taenia sp. e Ascaris lumbricoides);
pinças e luvas. Receberam, ainda, uma pasta com o Manual do Agente de Saúde Pública:

esquistossomose, e o Texto-guia Esquistossomose mansoni, ambos editados pela Fundação Nacional

de Saúde (Ministério da Saúde); apostila de Coleta de Moluscos e Identificação de Cercárias,

elaborada por Massara et al (2002), com colaboração dos Laboratórios de Helmintoses Intestinais

e Educação em Saúde, e duas apostilas sobre água e saúde. A primeira: Projetos e Ações Integradas

(manual para professores, profissionais de saúde e líderes comunitários), e a segunda: Saber para

Prevenir (SCHALL, 1986).

Foram realizadas aulas teóricas com especialistas convidados e aulas práticas, com o objetivo

de enriquecer e sedimentar os novos conhecimentos. Como dinâmica, foi solicitada aos professores

a formulação de perguntas sobre esquistossomose que orientassem os conteúdos, e as mesmas

foram respondidas no decorrer do curso. Algumas oficinas educativas, utilizando recursos sugeridos

por Miranda (1995), permitiram dinamizar as aulas.

O conteúdo específico incluiu nas aulas expositivas questões como a chegada e instalação da

doença no Brasil, a situação atual no País e o ciclo biológico do S. mansoni. Os professores mostraram

bastante interesse pelas aulas e muitos relataram suas experiências ou as de amigos e familiares com

a doença.

Na parte prática, para efeito comparativo, foram apresentadas caixas com moluscos do gênero

Biomphalaria, transmissores da esquistossomose, e outras com moluscos não-transmissores. Foram

feitas demonstrações sobre a coleta, a embalagem, a etiquetagem e a remessa dos moluscos ao

laboratório para análise; exames de caramujos experimentalmente infectados sob luz artificial e

por esmagamento foram realizados com auxílio de lupa para observar a presença de vários tipos de

cercarias, visando comparar tamanhos, tipos de bifurcação da cauda e variações na morfologia.

Em outras atividades, foram dadas noções de diagnóstico, com ênfase no método quantitativo

de Kato-Katz (KATZ, 1972), em que cada participante teve a oportunidade de montar duas lâminas

com o seu próprio material. Lâminas positivas foram montadas e colocadas em microscópios para a

observação dos ovos de S. mansoni e de outros parasitos causadores de verminoses.

O médico da equipe falou sobre sintomatologia, tratamento, cura e reinfecção. A atividade foi

enriquecida por depoimentos dos professores sobre suas vivências com a doença e as de seus

familiares, além do tratamento que é feito há anos pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
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Foram apresentados aos professores os resultados obtidos com a pesquisa, como prevalência

da doença nos escolares e nas famílias, percentuais de famílias que tinham acesso à rede de esgoto,

de água (com uso de filtro), fossa (e sua localização), energia elétrica e destino do lixo; a freqüência

e os motivos pelos quais as pessoas da área tinham contato com as águas dos córregos e riachos do

local; o número e a localização dos caramujos coletados com porcentagem de infectados.

Estabeleceram-se parcerias com o posto de saúde como referência para exames e tratamentos

periódicos, com as equipes do Programa Saúde da Família e com os residentes do Programa de

Internato Rural da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

A pedagoga da equipe também apresentou resultados de sua dissertação de mestrado,

desenvolvida na área, sobre a representação social do grupo estudado. As representações dos

escolares estavam ancoradas não no conhecimento internalizado mediante práticas escolares de

educação e saúde, e sim baseadas apenas nas informações que pais e professores tinham apreendido

nas campanhas de períodos em que a esquistossomose era ainda um problema muito mais grave do

que é hoje.

Os resultados da dissertação de mestrado reunidos em artigo (DINIZ, 2004) demonstraram a

força da educação informal, aquela que se dá nas interações do dia-a-dia e o equívoco das

metodologias tradicionais de transmissão de informações nas escolas. Essas metodologias, ao

focalizarem no conteúdo biológico da doença, enfatizando a memorização de nomes de parasitas e

do ciclo da doença, deixam de promover a reflexão sobre a realidade local e os fatores

socioeconômicos e políticos envolvidos na transmissão das endemias. Os dados também revelaram

a necessidade de trabalhos que enfoquem questões como prevenção, saneamento e envolvimento de

autoridades e da comunidade, além de exemplos bem-sucedidos de controle da doença.

Discutiu-se com os professores em treinamento:

• modelos de projetos integrados em educação em saúde, que priorizam a elaboração a

partir da realidade dos alunos, que permitem melhor compreensão de demandas e problemas,

e a construção participativa de conhecimentos;

• formulação de perguntas sobre a doença e os fatores envolvidos com a sua transmissão;

• perspectivas de uma educação problematizadora e a importância da esquistossomose como

um tema gerador na cidade que possa motivar reflexões sobre o seu ambiente, a questão da

água, direitos do cidadão e políticas públicas;

• elaboração de projeto de construção de um mapa como um guia a ser percorrido em visitação

com os alunos;

• necessidade de análise exploratória sobre a esquistossomose na região, com identificação

e investigação sobre as formas de transmissão da doença e de sua relação com o meio

ambiente e estilos de vida.

Como estratégias, foram priorizadas possibilidades de projetos que garantem o envolvimento

dos alunos e a observação de seus hábitos, realização de entrevistas com as famílias (para registro

dos dados e confecção de relatórios), criação de jornal ou revista para a divulgação dos resultados,

criação coletiva de histórias próprias da comunidade, organização de feiras de ciências, concurso

entre as escolas que incluíssem os familiares e o estabelecimento de um plano de melhorias sanitárias.

Destacou-se, ainda, a necessidade de um plano de avaliação do projeto, preferencialmente

com o apoio da prefeitura (Secretarias de Educação e Saúde), das associações de bairro e das famílias.

Um ponto de grande interesse do curso, na parte prática, foi a dissecação de camundongos

experimentalmente infectados e não-infectados. Isso possibilitou a comparação entre animais com

alterações patológicas da doença e outros normais, a verificação de alterações do fígado de

camundongos infectados e a observação da presença de vermes nesses animais com o auxílio de
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uma lupa. Esse fato concreto aumentou o grau de percepção dos agravos da doença e chamou a

atenção para a necessidade de maior vigilância para o seu controle, como percebido posteriormente

nos grupos focais.

No campo da Saúde, oportunizaram-se discussões sobre o conceito e a situação de saneamento

básico no Brasil. Nesse campo, 98% dos municípios são atendidos por algum tipo de serviço de

abastecimento de água, mas apenas 64% são abastecidos por rede de água. Menos de 50% dos

municípios têm serviço de esgotamento sanitário; em 85% dos casos o esgoto é lançado diretamente

nos rios e em 80% dos municípios brasileiros os esgotos não são tratados (REZENDE; HELLER,

2002).

O debate sobre a relação entre diversas doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico

foi importante para repensar propostas e ações ou intervenções do que deveria ser feito para

minimizar o problema.

Na parte prática, deu-se ênfase aos diversos tipos de tratamento de esgotos, metodologias do

tratamento primário e secundário, e às modalidades de construção de tipos de fossas, a seca e os

tanques sépticos, seus custos, vantagens e desvantagens.

Por fim, o curso reservou espaço para a definição e elaboração de projetos que seriam

desenvolvidos pelas escolas no segundo semestre de 2003, além da identificação dos professores-

chave que se responsabilizariam pelo processo em cada escola.

Resultados

Depoimentos dos professores sobre o curso

O projeto, iniciado em 2001, encontra-se em andamento e deverá ter acompanhamento até

2006. Contudo, alguns resultados permitem evidenciar o seu potencial de mobilizar a escola para

um trabalho participativo e conjunto. Em relação ao curso, alguns depoimentos das professoras

participantes ilustram as possibilidades dessa alternativa de trabalho:

Participando do curso, reforcei alguns conhecimentos e adquiri
novos (e muitos) que desconhecia. Porém, precisava continuar
estudando sobre o assunto, pois assim terei base maior e melhor,
buscando sensibilizar pessoas (alunos, familiares dos alunos,
comunidade em geral) quanto à importância do mesmo:
transmissão, causas, conseqüências. Não imaginava que o assunto
fosse tão interessante. Importante é que ainda estava
desconhecido de nós, formadoras de opinião de pessoas, lutando
por cidadania...

Buscarei usar os conhecimentos adquiridos na busca de sensibilização das pessoas quanto à

importância do tema em questão. Poderei aplicar estes conhecimentos no campo social onde atuo

(família, escola e comunidade escolar; comunidade através da Associação Comunitária, do Projeto

Manuelzão, da Conferência São Vicente de Paula), em todos estes, buscamos com que as pessoas

melhorem suas condições de vida, que tenham boa saúde. Na prática, poderei utilizar dos meios:

palestras, filmes, visitas técnicas, folhetos informativos, busca de parcerias e outros.

Pretendo colaborar o máximo que puder com a comunidade, família e escola. Tentarei ajudar

a comunidade com meus conhecimentos através dos alunos, montando projetos, palestras e outras

atividades.
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Atividades complementares

Após o curso, os professores desenvolveram diversos projetos com os alunos que incluíram

atividades variadas em sala de aula e também extracurriculares. Uma das professoras expressou as

possibilidades de inserir a saúde em todas as matérias curriculares, como conta:

Foi possível incluir a saúde em tudo, matemática, português,
história, geografia, globalização, ciências, até em ensino religioso
desenvolvemos um projeto contendo estas coisas aí, o que deu
para trabalhar nós trabalhamos dentro das palavrinhas que eles
iam descobrindo.

Um evento amplo foi organizado no final de 2003 para a apresentação dos trabalhos realizados

neste ano. As famílias participaram do evento, bem como a equipe de pesquisadores, que recebeu

todo o material para análise. A equipe de coordenação tem conseguido fazer um acompanhamento

do projeto por intermédio de grupos focais. Os professores têm dado continuidade às atividades

com o desenvolvimento de diversos projetos, excursões para observação local e intervenções no

ambiente, mobilizando a comunidade. Alguns deles se referiam à realização de dias temáticos sobre

preservação das águas, coleta seletiva de lixo, com passeios pela cidade que apontavam iniciativas

compromissadas e participativas.

Em relação à esquistossomose, há relatos interessantes dos professores e alunos que apontam

para atitudes mais positivas em relação aos cuidados específicos e à prevenção da doença. Observa-

se, no grupo de envolvidos, uma maior percepção e compreensão de riscos da doença, que têm

conduzido a busca de diagnóstico, inclusive nas famílias dos professores, o que é referido nos grupos

focais, como nas falas de professores sinalizadas a seguir:

Eles já observam bastante. Antes de entrar na água eles já
observam se tem caramujo, tudo direitinho, os meus filhos
mesmo, a gente mora perto do córrego e eles sempre falam:
“Olham se tem caramujo”’ brincando mesmo.

Eu li um livro de histórias, “O menino do rio”, aí eu estava lendo
e na capinha tinha um menino barrigudo, não falei em xistose
hora nenhuma, e quando cheguei no meio do capítulo eles me
disseram: “É xistose, é xistose!”

É bem marcado mesmo, porque esse ano, sem que eu tocasse no
assunto, nem nada, não estava nem pensando nessa história, e
quando a gente começou a trabalhar o Projeto da Água, aí eu
coloquei no quadro assim: Água do Bem, do outro lado, Mal da
Água. Aí foi um por um, tinha que ser rápido, uma palavra só,
quando chegou no Mal da Água, a primeira palavra foi xistose,
depois eles montaram um poema, e quase todo o poema da Água
do Mal saiu xistose também.

Eu acho assim, nossas condições são precárias, tanto médicas,
sanitárias, populações pobres, quanto mais carente, mais difícil
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é para trabalhar. Assim, eu acho esse trabalho que estamos
desenvolvendo muito bom, sério, sabe?, traz casos à população,
leva a saber o que é maligno, que tem aquela coisa, muitas pessoas
queriam fazer exame, paravam na rua e perguntavam como
podiam fazer, sabe?

Há, também, maior atenção para os aspectos do ambiente ligados
à transmissão, o que levou ao comentário da supervisora de uma
das escolas: “Se um trabalho desta natureza tivesse sido iniciado
há uns dez anos, talvez hoje a doença estivesse controlada”.

Considerações finais

Todas as 33 professoras envolvidas destacaram a importância de participação no projeto,

acentuando suas dificuldades anteriores na abordagem do tema, não só devido à falta de compreensão

do processo, mas também por contarem apenas com materiais informativos muito restritos. Destaca-

se, desse modo, que, a partir do tema gerador – esquistossomose –, foram percebidas múltiplas

abordagens e aspectos educativos que envolvem temas de saúde, suas relações com a construção de

ambientes saudáveis e as possibilidades de mudanças no modo de agir, bem como o exercício dos

direitos e deveres de cidadania.

Do ponto de vista do conhecimento científico, o curso possibilitou às professoras participantes

um maior aprofundamento e esclarecimento sobre a doença e uma maior compreensão das questões

sobre esquistossomose e hábitos higiênicos em geral, assim como alternativas pedagógicas de trabalhos

com os alunos, não restritas apenas às pesquisas escritas e aos cartazes que eles estavam habituados

a fazer.

Os professores participantes se sentiram mais seguros e instrumentalizados para trabalhar a

questão com os alunos. Ao mesmo tempo, observaram que os alunos mostraram muito interesse

com o trabalho desenvolvido nas escolas, principalmente com os projetos integrados e as atividades

práticas que envolveram a dissecação de camundongos, a identificação de moluscos transmissores e

não-transmissores, e a identificação de vermes na sua forma adulta.

A avaliação dos projetos mostrou uma enorme criatividade por parte dos professores e alunos.

Entre as atividades desenvolvidas, podemos destacar o interesse em conhecer melhor o problema,

estimulando o interesse pelo ambiente próximo às suas moradias e no entorno da comunidade.

Inúmeros produtos surgiram, tais como músicas, poemas, peças teatrais e elaboração de textos,

os quais estão sendo analisados. Pode-se destacar a utilização dos conhecimentos construídos no

curso em matérias mais específicas, como matemática, português, geografia e história, focalizando

a saúde como tema integrador.

Faz-se importante registrar que a elaboração, coordenação e execução do projeto integraram

a equipe e proporcionaram uma satisfação muito grande para todos os participantes. Os convidados

para coordenar atividades no curso foram unânimes em relatar o interesse e a preocupação dos

professores em participar e sanar suas dúvidas para que se sentissem instrumentalizados para o

trabalho posterior com toda a comunidade escolar.

Esses professores participantes do curso e dos projetos são, hoje, pessoas-chave para a inserção

do tema no currículo e na construção de conhecimentos com a comunidade escolar, alunos, familiares

e outros professores. Têm, portanto a missão de estimular a reflexão crítica na comunidade quanto

às relações da saúde com o meio ambiente e a qualidade de vida.
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A partir de grupos focais com os professores e alunos, a equipe de coordenação está, no

momento, reforçando as bases pedagógicas para a continuidade de trabalho em 2005/2006, de

modo que se torne cada vez mais um projeto de educação crítica e transformadora no município.

O projeto tem sido referência para a região e outros municípios já apresentam demanda para

o mesmo. Assim, no decorrer de 2003 a 2005, já foram incluídos Baldim, Governador Valadares,

Sabará e municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, indicando o cumprimento do

objetivo geral de desenvolver uma metodologia aplicável a outras áreas endêmicas do estado.

Colaboradores:

Martin Enk – médico, doutorando em Ciências da Saúde do Centro de Pesquisas René Rachou

(CPqRR), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MG). Participou como docente do curso de atualização

para professores, ministrando aula sobre diagnóstico e tratamento da esquistossomose.

Maria Cecília P. Diniz – pedagoga, mestra em Educação, doutoranda em Ciências da Saúde do

Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MG). Participou

como docente do curso de atualização para professores, ministrando aula sobre representações

sociais sobre esquistossomose de alunos da região e alternativas pedagógicas de promoção da saúde.

Héliton Barros – biólogo, mestrando em Ensino de Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz

(IOC) da Fiocruz/RJ. Participou como docente do curso de atualização para professores, ministrando

aula prática sobre identificação de moluscos vetores do S. mansoni e exames de fezes (Kato-Katz).
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Introdução

A partir da análise dos principais conceitos gerados em conferências internacionais de saúde

e de meio ambiente, o presente trabalho mostra que ao viabilizar a promoção da saúde no Município

de Vargem Grande Paulista (SP)4 foi possível fundamentar sua prática educativa na integração das

áreas de Educação, Saúde, Meio Ambiente e de Metodologia de Pesquisa. Essa fundamentação

contribuiu para desencadear um processo de educação continuada, implantando a Escola Promotora

de Saúde com destaque para as idéias difundidas pelo Movimento Cidade Saudável e pela Agenda

21, conforme apresentado a seguir.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

(CNUMAD), conhecida como Rio-92, teve como resultado a aprovação de vários

documentos, incluindo a Agenda 21, que é um programa de ações para viabilizar

o desenvolvimento sustentável. Por desenvolvimento sustentável entende-se a

garantia da qualidade de vida das gerações atuais e futuras por meio da utilização

racional dos recursos existentes (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992). Esse planejamento

estratégico está voltado para problemas urgentes e tem como objetivo preparar o

mundo para os desafios futuros. Propõe ações relevantes, tanto em relação às

mudanças nos padrões de consumo e no desenvolvimento de novos processos que

reorientem a produção econômica, quanto no que se refere à adoção de políticas

e ações de controle ambiental. Não pretende propor soluções para todos os

problemas, mas introduzir a discussão e identificar uma série de ações locais,

regionais e globais (PELICIONI; PHILIPPI, 1999).

4 Vargem Grande Paulista pertence à Região Metropolitana de São Paulo (SP) e dista 50Km da capital.
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O Movimento de Cidades/Municípios Saudáveis surgiu em Toronto, no Canadá, no começo

da década de 70, e tem buscado, por meio de novas estratégias, criar melhores condições de vida

para a população. Procura diminuir a exclusão e estimular o exercício da cidadania atuando sobre

os fatores determinantes da saúde, vista em sua concepção mais ampla. Para Mendes (1996), é um

movimento que procura instituir uma nova ordem de governo na cidade, a gestão social informada

pela prática da vigilância da saúde, em que a saúde como qualidade de vida é objeto de todas as

políticas públicas, entre elas, as políticas de serviços de saúde.

A promoção da saúde pretende que indivíduos e a coletividade, mediante o processo de

fortalecimento e capacitação, aumentem suas chances de controlar os determinantes de saúde/

doença para obter melhores níveis de saúde e, conseqüentemente, melhor qualidade de vida (BRASIL,

1996). Baseia-se no conceito ampliado de saúde que, de acordo com a 8a Conferência Nacional de

Saúde (1986), resulta de condições próprias de vida e de trabalho da população, bem como de um

conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, comportamentais, biológicos e

ambientais.

A promoção da saúde envolve uma combinação de ações planejadas em relação aos indivíduos,

às comunidades (sociedade civil) e ao governo, para gerar impactos nos estilos e condições de vida

que possam estar interferindo nos níveis de saúde e qualidade de vida (PELICIONI, 2000). Busca

aumentar a participação de todos no controle desse processo, sabendo identificar aspirações,

satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente, utilizando a educação como

instrumento primordial para atingir esses objetivos (BRASIL, 1996).

De acordo com a Organização Pan-americana da Saúde (1996), a promoção da saúde, no

âmbito escolar, parte de uma visão integral e multidisciplinar, que considera as pessoas em seus

contextos familiares, comunitários e sociais. Dessa forma, projetos e programas para a promoção

da saúde escolar devem:

• desenvolver conhecimentos, habilidades e competências para o autocuidado e a prevenção
de condutas de risco;

• fomentar a análise crítica e reflexiva sobre os valores, as condutas, as condições sociais e
os estilos de vida, buscando fortalecer tudo aquilo que contribui para a melhoria da saúde,
da qualidade ambiental e do desenvolvimento humano;

• facilitar a participação de todos os integrantes da comunidade educativa na tomada de
decisões;

• colaborar na promoção de relações socialmente igualitárias entre as pessoas;

• investir na construção da cidadania e da democracia;

• reforçar a solidariedade, o espírito de comunidade e os direitos humanos.

 Em 1996, foi apresentado em um seminário promovido pela Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (FSP/USP), em Vargem Grande Paulista, o Projeto Município Saudável,

que estava sendo realizado nessa localidade. Cabe esclarecer que há mais de dez anos a FSP/USP já

desenvolvia atividades na região junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Estiveram presentes no seminário a população do município, autoridades locais e gestores de

cidades vizinhas. Nessa ocasião, foi feita uma solicitação por parte da Secretaria Municipal de

Educação à Faculdade para que colaborasse com a implantação do processo de educação ambiental

junto à rede municipal de ensino, o que resultou na discussão e proposição do projeto ora apresentado.
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O presente texto tem como objetivo apresentar a inicial implementação do processo de

educação continuada teórico-prático nas áreas de Educação, Saúde e Meio Ambiente, junto com

professores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais de ensino fundamental e infantil,

como estratégia de construção da Escola Promotora de Saúde, no Município de Vargem Grande, no

Estado de São Paulo. Ao buscar atender a esse objetivo, utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação.

De acordo com Thiollent (2000), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social realizada em

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema, no qual os pesquisadores e

os participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A ação deverá ser definida

em função dos interesses e das necessidades dos grupos envolvidos.

Aspectos metodológicos

Cinco escolas foram selecionadas para participar do projeto a partir de indicações da Secretaria

Municipal de Educação, tendo sido escolhidas as mais representativas da realidade local, uma em

cada região: Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Anita Carmelita de Moraes, e as Escolas

Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (EMEIEF) Flor de Lis, Brinco de Princesa,

Sabiá Laranjeira e João de Barro, localizadas respectivamente nos bairros Tijuco Preto, Parque do

Agreste, Capela de São Pedro, Lagoa e Centro.

Foram denominadas escolas-pólo, pois, a partir delas, foram articuladas e irradiadas todas as

ações desenvolvidas como pólos difusores, já que se situavam em pontos estratégicos, facilitando,

assim, a multiplicação das idéias para as escolas próximas. Desde o primeiro momento, todos os

professores dessas escolas, que demonstraram interesse em participar, foram envolvidos na discussão

e construção do projeto.

A necessidade de trabalhar com as áreas de Educação em Saúde e Ambiental confirmou-se

mediante diagnóstico situacional realizado com professores interessados em participar do projeto.

Cada vez mais se constata que crianças saudáveis aprendem melhor e que professores saudáveis

ensinam melhor.

A Escola Promotora de Saúde não pode ser vista apenas como um sistema eficiente para

produzir educação, mas como uma comunidade que se preocupa com a saúde de todos os seus

membros: professores, alunos e não-docentes, incluindo todos os que se relacionam com a

comunidade escolar e com a qualidade do meio em que vivem (PELICIONI, 2000).

A escola saudável ou Escola Promotora de Saúde deve ser entendida como um espaço vital,

gerador de autonomia, que proporcione participação crítica e estimule a criatividade, para que o

escolar tenha a possibilidade de desenvolver suas potencialidades físicas, psíquicas, cognitivas e

sociais (WORLD HEALTH ORGANIZATION EUROPE, 1994-1995).

A programação da educação continuada para os professores, com a duração de 30 meses, foi

discutida e definida depois de investigação diagnóstica preliminar, realizada por meio de questionários

e da técnica de grupo focal5, a partir dos quais identificaram-se conhecimentos prévios, atitudes,

necessidades, interesses e práticas dos educadores.

5 Grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa na qual os dados são obtidos a partir de reuniões em grupo com pessoas que representam o objeto de estudo. Relativamente
simples e rápido permite que se faça um diagnóstico dos problemas, aspirações e necessidades de determinada comunidade do ponto de vista de seus grupos populacionais.
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Após um ano de capacitação (primeira etapa do processo educativo), no qual foram realizadas

oficinas, seminários, discussões em grupo, visitas técnicas e dramatizações, entre outras estratégias,

efetuou-se, também, nova avaliação diagnóstica, utilizando-se os mesmos instrumentos, e verificou-

se que, na segunda etapa, o conteúdo da capacitação deveria ser aprofundado.

A formação de docentes a partir de uma educação continuada é fator importante para o

sucesso de um programa de implementação de Escolas Promotoras de Saúde e deve utilizar métodos

práticos e interativos, bem como incluir trabalho de campo6, além de possibilitar os conhecimentos

necessários para o seu desenvolvimento profissional (PELICIONI, 2000).

A educação continuada não deve ser eventual nem apenas um instrumento destinado a suprir

deficiências de uma formação inicial de baixa qualidade, mais do que isso, deve fazer parte do

exercício profissional do educador.

A formação enquanto processo contínuo e permanente de desenvolvimento implica em ensinar

a aprender, mas também na disponibilidade para aprendizagem do professor, mas para que isso

aconteça é preciso que o sistema escolar dê condições ao profissional para que ele continue a

aprender.

É necessário dar apoio técnico às instituições formadoras a fim de garantir o preparo de

recursos humanos inovadores, promover a investigação da realidade e avaliar o processo e o impacto

das ações educativas no âmbito escolar, verificando se os objetivos propostos para transformar a

instituição em uma escola saudável e promotora da saúde para a comunidade estão realmente sendo

atingidos (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1998).

Muitos projetos e ações surgiram a partir do eixo principal de capacitação de professores,

que foi aprofundado e modificado conforme as necessidades e deram origem a uma tese de livre-

docência e duas dissertações de mestrado, todas apresentadas à Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo.

Em 1998, por solicitação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp),

foi incluído no processo de educação continuada o tema Metodologia de Pesquisa Científica

Qualitativa e Quantitativa. Essa fundação financiou por um ano o projeto, oferecendo bolsas de

estudo mensais aos professores participantes.

Pesquisas desenvolvidas pelos próprios educadores são fundamentais para garantir um

planejamento pedagógico que atenda às necessidades reais dos alunos.

As investigações, segundo a Organização Pan-americana da Saúde (1998, p.14), devem se

centrar nos seguintes pontos:

• diagnóstico da situação de saúde das comunidades, dos sistemas educacionais e sanitários
do ambiente (das escolas e da qualidade dos serviços de saúde) e das condições de saúde de
crianças e adolescentes, assim como seus conhecimentos, práticas e valores relacionados à
saúde;

• desenvolvimento de instrumentos que permitam traçar um diagnóstico rápido dos
comportamentos de risco, de acordo com cada grupo etário;

• desenvolvimento do impacto das ações realizadas.

6 O trabalho de campo permite o conhecimento dinâmico da realidade com que se vai defrontar, possibilitando que se obtenha uma outra forma de aproximação do objeto
de pesquisa da qual também se é sujeito.
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Os resultados obtidos podem ajudar a colocar as áreas de Educação em Saúde e Ambiental na

agenda governamental e fortalecer o apoio da comunidade para as metas pretendidas no âmbito

escolar.

Para Alonso (1999), o grande paradoxo com o qual os educadores se defrontam na hora de

decidir sobre as especificidades e a abrangência de um programa disciplinar que considere as

necessidades ou os problemas a serem enfrentados pelos alunos ou sobre quais valores, atitudes e

comportamentos devem ser estimulados se deve à sua frágil e ultrapassada formação. Esclarece a

autora:

[...] O maior problema talvez seja a sua visão um tanto idealista,
ou mesmo ingênua do trabalho educativo, uma idéia que tem
pouco a ver com a realidade de nossos dias e com as dificuldades
próprias da situação de ensino, que nos dias atuais se tornaram
muito maiores. (ALONSO,1999, p. 10).

Para a referida autora, os professores se vêem diante de uma situação totalmente nova e,

ainda que reconheçam a necessidade de redimensionar o seu trabalho e buscar novas bases para o

ensino, sentem-se despreparados, mal informados e sem condições de enfrentar tais desafios. As

dificuldades são maiores para aqueles que sustentam sua ação profissional apenas no que aprenderam

durante sua formação prévia. Em sua grande maioria, os professores são levados a complementar

sua precária formação por iniciativa e decisão próprias ou quando estimulados por outros profissionais

e/ou, ainda, por solicitação da instituição em que trabalham.

Para facilitar a elaboração do trabalho didático-pedagógico dos professores de Vargem Grande,

foi organizado um espaço para reuniões, cedido pela Secretaria Municipal de Educação, com uma

pequena biblioteca e equipamentos de informática doados pelo projeto ao município, financiados

pela Fundação Levi Strauss7, o que contribui para uma integração efetiva dos educadores.

Após 18 meses, os educadores participantes começaram a atuar como multiplicadores do

processo junto às demais escolas do município com a assessoria da equipe da Faculdade de Saúde

Pública.

Podem ser citados alguns subprojetos decorrentes, uns voltados para os alunos e outros para

os próprios professores, tais como:

• observação sistemática do escolar pelo professor para a detecção precoce de problemas de
saúde, com posterior encaminhamento para os recursos de saúde;

• identificação de situações de risco no âmbito escolar e treinamento em prevenção de
acidentes e primeiros socorros;

• análise da carteira de vacinação dos alunos, com encaminhamento para os recursos de
saúde;

• ensino da saúde e da promoção e educação em saúde com estratégias para serem utilizadas
em sala de aula;

7 A Fundação Levi Strauss, com sede em São Francisco, EUA, tem sua representação local na Rua Oscar Freire, n.º 2.379, São Paulo – SP. Financia projetos que visam ao
desenvolvimento social e econômico de comunidades nos países em que a empresa está estabelecida comercialmente.
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• treinamento dos professores para triagem visual e auditiva dos alunos;

• ações de promoção da saúde ocular, incluindo detecção de tracoma8 nos escolares;

• ações preventivas de saúde bucal e orientação nutricional envolvendo também as
merendeiras;

• identificação de distúrbios da fala na infância, prevenção de estresse nas cordas vocais dos
educadores e promoção da saúde mental, com o envolvimento das Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde.

O trabalho realizado nas escolas do município procurou contemplar uma prática baseada nos

princípios e objetivos da Escola Promotora de Saúde, uma vez que eles têm conseguido atender de

forma efetiva a realidade escolar em toda a sua complexidade, superando a visão fragmentada que

por vezes tem norteado as ações de saúde desenvolvidas nas escolas.

Em relação a alguns programas de saúde na escola, Pelicioni (2000) comenta que:

Durante algum tempo, a educação em saúde na escola centrou
a sua ação nas individualidades, tentando mudar
comportamentos e atitudes sem, muitas vezes, levar em conta
as inúmeras influências provenientes da realidade na qual as
crianças estavam inseridas (PELICIONI, 2000, p. 28).

[...] Muitas vezes, têm apresentado falhas e carências, não se
adequando às oportunidades concretas de cada escola. É preciso,
portanto, que as escolas elaborem planos de estudo de acordo
com as necessidades existentes, que contem com professores
capacitados e atentos, com serviços de apoio adequados, e que o
processo de ensino-aprendizagem ocorra em um ambiente
saudável e motivador [...]. Cada escola é uma combinação
particular de elementos físicos, culturais, emocionais e sociais
que lhe outorgam um caráter especial e que definem o processo
de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido, determinando a
qualidade da educação que se pretende (PELICIONI, 2000, p. 32).

Considerações finais

No que se refere aos resultados obtidos, é importante destacar que a primeira etapa (1o e 2o

semestres de 1998) gerou alterações conceituais pequenas na área cognitiva e algumas mudanças

nas práticas dos educadores nas escolas, mas percebeu-se que a consciência crítica dos mesmos foi

atingindo gradualmente níveis mais altos. Algumas competências foram formadas por meio das

estratégias usadas para a aquisição de aptidões específicas, tais como a observação sistemática do

8 O tracoma é uma afecção inflamatória ocular crônica, cujo agente etiológico é a Chlamydia trachomatis, uma bactéria gram-negativa, que produz uma ceratoconjutivite
crônica recidivante. Em decorrência de infecções repetidas, produz cicatrizes e pode levar à cegueira.
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escolar e do meio ambiente, possibilitando o desenvolvimento de ações planejadas. Ao final do

segundo ano de capacitação, além de aprofundar os seus conhecimentos teóricos, os educadores

mostraram-se preparados para realizar investigações diagnósticas, isto é, pesquisas qualitativas e

quantitativas, construir instrumentos, compilar e analisar dados da realidade para subsidiar o

planejamento pedagógico das escolas.

No terceiro ano, em virtude de mudança do partido político na gestão do município, houve

uma redução das ações que se tornaram pontuais, assumindo características próprias, articuladas

pelos professores participantes, embora, desde 2000, os resultados das pesquisas realizadas por

eles com pais e alunos das cinco escolas-pólo passassem a fazer parte do projeto pedagógico da

Secretaria Municipal de Educação.

Os resultados do projeto foram sistematizados e apresentados à comunidade local, na Câmara

Municipal e em algumas instituições interessadas em reproduzi-lo, por exemplo, na Prefeitura de

São Paulo e no Ministério da Saúde, em Brasília, bem como em eventos nacionais e internacionais

como os seminários sobre Escolas Promotoras de Saúde, realizados na FSP/USP, e a Conferência

Mundial de Promoção e Educação em Saúde, realizada em 2001, em Paris, França. Dada a

reconhecida relevância da experiência, sua divulgação acabou por estimular o desenvolvimento de

novos projetos em outras cidades, como o Projeto Cidade Saudável de Bertioga, São Paulo, e um

fórum com a participação de todas as secretarias municipais de Vargem Grande Paulista, São Paulo,

organizado para mostrar à população os avanços obtidos junto aos alunos.

Em relação à área de Meio Ambiente, além da construção do conhecimento sobre questões

de interesse local, regional e global, houve também uma sensibilização para a observação do entorno,

com o levantamento de problemas ambientais locais, discussão de suas causas, conseqüências e

responsabilidades. Foi produzido um documento facilitador para a inclusão da educação ambiental

como tema transversal na escola, sempre relacionada com a área da Saúde.

A execução dos subprojetos foi acompanhada pela equipe da FSP/USP e a previsão para o

desenvolvimento das ações seria de 24 meses, mas acabou se estendendo por 30 meses. Poderá ser

retomado e ampliado se houver vontade política. As parcerias estabelecidas foram bastante produtivas

e podem ser reativadas a qualquer momento.

O trabalho dos professores em sala de aula foi muito além das atividades de saúde escolar e

procurou aprofundar o autoconhecimento dos alunos, elevar a sua auto-estima, situando-os no seu

espaço de vida e no mundo, valorizando a sua presença, fazendo-os perceber a sua importância no

grupo social, levando-os a conhecer melhor a sua história de vida, a história do bairro e da cidade,

conforme preconiza o movimento de Escolas Promotoras de Saúde.

A formação integral dos alunos e o desenvolvimento de valores como liberdade, democracia,

justiça social, eqüidade e solidariedade e o respeito ao outro foram muito estimulados. Buscou-se

trazer os pais a participarem mais da vida dos filhos, da escola e da comunidade, o que antes

dificilmente ocorria.

Desenvolveu-se entre os membros da comunidade escolar um clima de cordialidade e união.

Obteve-se também a integração das atividades desenvolvidas pelas secretarias de Saúde e de Educação,

resultando em redução de tempo e de custos no atendimento oferecido.

O projeto foi avaliado semestralmente quanto ao processo e seus impactos até o momento de

sua finalização. Seus resultados serviram como subsídios para o planejamento de ações do semestre

subseqüente.
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Os depoimentos dos educadores constam no relatório enviado à Fapesp e podem ser

consultados, assim como o trabalho integral descrito em tese de livre-docência da autora no site da

biblioteca virtual da Faculdade de Saúde Pública/USP. A equipe da FSP/USP continua, até o presente

momento, à disposição para qualquer orientação aos participantes.

As estratégias utilizadas mostraram-se eficientes e eficazes à medida que permitiram que as

idéias propostas pelo movimento de Escolas Promotoras de Saúde pudessem ser implementadas em

Vargem Grande Paulista com a participação dos educadores, pais e alunos da comunidade escolar.
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Conversando sobre Saúde nas Ondas do Rádio

Annibal Coelho de Amorim 1

1 Médico neurologista, mestre em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) e membro da Rede de Educação Popular e Saúde.

“Como educador, se recusa ‘domesticação’ dos

homens, sua tarefa corresponde ao conceito de

comunicação, não ao de extensão” (FREIRE, 1983).
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Introdução

Quando, na qualidade de profissionais de saúde, somos convidados a falar de saúde nos meios

de comunicação de massa (rádio e televisão), normalmente enfrentamos o lugar-comum onde “é

necessário usar uma linguagem mais simples para que as pessoas possam entendê-lo (a)”, segundo

aqueles que vivem a rotina do ato de comunicar.

A um só tempo, somos submetidos a duas constatações. A primeira é a de que nossa linguagem

é, quase sempre, inacessível aos demais, grande parte em razão de seu caráter sofisticado, hermético

e ultra-especializado. A segunda é a de que estamos nos distanciando progressivamente dos múltiplos

sentidos que, segundo Ferreira (1975), o conceito de comunicar possui. Vejamos, por exemplo,

comunicar, do latim “communicare”, que significa fazer saber, tornar comum, participar, pôr em

contato ou relação, estabelecer comunicação entre, ligar, unir, transmitir, difundir, dar, conceder,

conversação, convívio, travar ou manter entendimento, entender-se, dialogar” (FERREIRA, 1975).

Os significados vão se sucedendo e percebemos, pouco a pouco, que nossa prática é muitas

vezes esvaziada do sentido substantivo do diálogo, do entendimento, da conversação e do convívio,

sem falar dos objetivos que a muitos pareceriam ainda mais distantes, como, por exemplo, o fazer

saber e o tornar comum.

O que, em termos práticos, nos torna tão distanciados e inacessíveis? Apropriando-nos de um

dos muitos significados de comunicar (pôr em contato ou relação), perguntamos: o que nos afasta

do contato com o outro? Que razões nos levam a insistir no uso sistemático de uma linguagem

rebuscada que tem contribuído para o afastamento dos significados da comunicação? Ao longo

deste relato, pretendemos responder a essas perguntas. No entanto, torna-se necessário examinar

primeiro outros conceitos importantes.

Na seção conversando sobre modelos e práticas de saúde e comunicação, abordaremos conceitos

essenciais à compreensão do contexto em que se materializam as relações comunicacionais entre os

profissionais de saúde e a população para, posteriormente, examinar o tema em face da atuação dos

chamados profissionais de um novo tipo. Na seção a loucura da hora: um diálogo travado com a
educação, examinaremos a experiência da construção de um modelo de comunicação que é acessível

e está em comunidade.
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Finalmente, na seção A conversa está apenas começando, tecemos nossas considerações finais

sobre as perspectivas de utilização das rádios comunitárias, na interface de saúde e de educação

como uma política pública duradoura.

Conversando sobre modelos e práticas de saúde e comunicação

“[Os] que falam com inteligência é necessário que se fortaleçam com o comum de todos [...].
Comum de todos é o pensar” (HERÁCLITO apud TEIXEIRA, 1997, p.11).

Assim como Teixeira (1997), apoiamo-nos na noção de koinós (o que é com, comum) e sua

proximidade fonética com a expressão “koin nóôi” (com inteligência) para ressaltar Heráclito, um

dos primeiros a se ocupar com a comunicação humana na Grécia antiga.

Assim, partindo das noções de koinós (A – falando de coisas: 1. comum a, 2. comum a todo o

povo, público, 3. comunicado a outros, publicado, comum a todos, usual, ordinário; B – falando de

pessoas e de coisas: 1. que participa de, que está em comunidade, 2. que é de origem comum, da

mesma raça, da mesma natureza, 3. que se presta a todos igualmente, i.e., 4. sociável, afável, 5.

eqüitativo, imparcial, falando de acontecimentos ... chances iguais, 6. acessível), entramos em contato

com a koinologia (conversação e conversa), em última instância, nosso objetivo central: discorrer

sobre as possibilidades do estabelecimento de uma conversa de saúde nas ondas do rádio.

A justificativa para a presente preocupação se dá em função da importância da interface

saúde e comunicação, bem como de suas perspectivas no fortalecimento da educação popular em

saúde. Esse tema pode assumir grande repercussão e potencialidade pelo simples reconhecimento

do rádio como um dos veículos de comunicação mais populares na vida contemporânea, e que, do

ponto de vista defendido neste relato, pode-se transformar em ferramenta essencial para alavancar

a abordagem do binômio saúde-educação.

O trabalho descrito articula os conceitos utilizados por profissionais que trabalham na definição

de estratégias para o Pacs e o PSF, assim como procura ressaltar: a importância do estabelecimento

de um efetivo diálogo (a koinologia a que nos referíamos) entre esses profissionais de saúde e a

população em geral; o significado da conversa, utilizando a comunicação via rádio, como pressuposto

de como falar com inteligência, de forma que o outro (o ouvinte) seja convidado a estar em contato

com, por exemplo, o tema saúde e, estabelecida a conversação, fortalecer o comum de todos, nesse

caso, a saúde como direito de todos.

Muitos autores têm se dedicado a estudar as características da linguagem empregada por

profissionais da área da Saúde, mas, entre as principais contribuições teóricas, ressaltamos Blikstein

(1983), lingüista que analisa a “fabricação social da realidade” e Gergen (1985), eminente teórico

da moderna psicologia social norte-americana, que, a partir da teoria do construcionismo social,

destaca a “progressiva enfermidade da cultura”.

Independentemente de suas vertentes teóricas, os estudos de Blikstein (1983) e Gergen (1985)

apresentam um traço comum: as chamadas hierarquias de valores contidas em cada uma das palavras

utilizadas pelos profissionais e que, notadamente no campo da Saúde, têm contribuído para tornar

cada vez mais enferma nossa cultura2. Blikstein (1983) afirma que a linguagem, contaminada por

2 Para aprofundar o tema da “progressiva enfermidade da cultura”, referir-se a Amorim (1997) e ao  estudo da construção social da linguagem do déficit, muito utilizada por
especialistas do chamado “campo terapêutico”.
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valores positivos (chamados meliorativos) e/ou negativos (ditos pejorativos), cumpre um papel

determinado, um verdadeiro ritual entre as partes: de um lado, quem denomina; de outro, quem é

denominado.

Em outras palavras, essa linguagem hierarquizada traduz o olhar que os especialistas lançam

sobre seus objetos de investigação (no caso, os pacientes). Assim, constituem-se dois campos: de

um lado, os especialistas (geralmente identificados como campo emissor do conhecimento técnico)

e sua linguagem codificada; de outro, a clientela (referida aqui como campo receptor), que,

impossibilitada de acessar o código comunicacional, “fica a ver navios”, como afirma o dito popular.

Para efeito de síntese do pretenso diálogo descrito, há a seguinte equação: quando questionado,

o profissional finge que explica e a população finge que entende. A resultante dessa conversa não

poderia ser outra: pouco ou nenhum entendimento. Por vezes, para reforçar a sensação de que esse

tipo de diálogo é quase impossível, não é incomum observar no meio a utilização da expressão

“parece que estou falando grego”, para exprimir que alguém não está conseguindo se comunicar e

fazer-se entender.

Podemos afirmar que o modelo anteriormente descrito aponta para uma forma unilinear de

comunicação que, gradativamente, toma corpo entre os profissionais da saúde.

No que se refere aos modelos comunicacionais e às práticas de saúde, Teixeira (1997), apoiado

nas contribuições de Rocha Pitta (1994, p. 49-50), ressalta que: “a comunicação deve ser usada [...]

para persuadir as pessoas a aderirem a programas”, denotando que as práticas de comunicação em

saúde estão lastreadas em premissas “de que ao campo receptor falta algo ou tem um atraso a ser
superado através de conhecimentos”. Para tanto, o campo emissor “elabora discursos/mensagens
com elementos em sintonia com o campo receptor”, mensagens que se oferecem “como um poder
organizador do conhecimento de um outro”.

Freire (apud TEIXEIRA, 1997) denuncia que esse tipo de prática unilinear em saúde está

comprometido com a crença “do uso dos meios como possibilidade de extensão de saberes e

mobilização das pessoas, buscando a adesão da população às políticas, programas e conhecimentos

previamente definidos”.

Cabe-nos, então, o seguinte questionamento: como esperar a adesão da população a metas

programáticas quando as relações estabelecidas (inclusive as comunicacionais) são assimétricas e

privilegiam o sentido unidirecional, do campo emissor (técnico) para o campo receptor? Será que a

tradução para a retórica popular da sofisticada e, na maioria das vezes, abstrata linguagem técnica

garantiria o alcance dos objetivos de uma educação popular em saúde?

Corroborando nossa desilusão com essa premissa, Teixeira (1997, p. 23) nos adverte: “não há

nada que efetivamente garanta, como nas ‘velhas’ experiências de educação higienista, que a simples

tradução das chamadas informações em saúde, mesmo quando traduzidas para a ‘retórica popular’,

seja capaz, por si só, de produzir as atitudes e comportamentos esperados pelas instituições”.

Convictos de que a simples tradução da retórica da saúde não alcançaria os objetivos

pretendidos quando defendemos a comunicação centrada na idéia de que se presta a todos igualmente,

acreditamos, tal qual Teixeira, que essa permanente assimetria de comunicação tem origem na

práxis da maior parte de nossos profissionais de saúde. Parafraseando Teixeira (1997, p. 17), não se

pode dizer que a forma geral da relação assistentes-assistidos, imperante no quadro das “práticas de

saúde”, seja substantivamente distinta da relação emissor-receptor estabelecida nas “práticas de

comunicação em saúde”, que se dão sob o patrocínio do modelo unilinear.
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Ainda que o contexto do sistema de saúde preconize o controle social mediante uma maior

participação popular, verificamos que a linguagem codificada dos especialistas e sua preferencial

utilização do modelo unilinear de comunicação – que valida tão-somente o campo emissor e o não-

reconhecimento de saber no campo receptor – inviabiliza qualquer possibilidade da construção de

uma conversação, um diálogo em que se constroem alternativas aos problemas detectados.

Finalizamos esta seção com Freire (1983, p. 23-24), que denuncia como invasões culturais a

grande maioria das intervenções especializadas:

[...] Daí que, em seu “campo associativo”, o termo extensão se
encontre em relação significativa com transmissão, entrega,
doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural,
manipulação, etc. E todos estes termos envolvem ações que,
transformando o homem em quase “coisa”, o negam como um
ser de transformação do mundo. Além de negar, como veremos,
a formação e a constituição do conhecimento autêntico. Além
de negar a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos
de tais ações [...].

A Loucura da Hora: um diálogo travado com a educação

Que muros nos separam? Que mistérios guardam estes muros que aglutinam diferentes formas

de estar no mundo e por alguma razão nos ameaçam? Que oportunidades ficam do lado de fora

desta muralha e o quanto sã elas de fato são? Quem pode transpor os limites que definem a segregação

e traduzir de parte a parte o repertório construído de cada lado do muro? Quem se dispõe a remexer

nos escombros da história e garimpar vida em meio às sucatas? (A SAÚDE..., 1995).

A perspectiva da construção social de um modelo de educação e saúde cidadã3, nascida no

interior de um complexo psiquiátrico no Rio de Janeiro – o antigo Centro Psiquiátrico Pedro II

(CPPII), hoje Instituto Municipal Nise da Silveira –, serviu também de berço para o estabelecimento

de um diálogo sempre sonhado (e até então nunca realizado), uma conversa entre pares: profissionais

de saúde e de educação.

Com a transformação radical do modelo manicomial, preconizado pela Reforma Psiquiátrica,

profissionais do antigo CPPII, vinculados à idéia da importância de um efetivo diálogo entre a

instituição total e sua comunidade aberta (interna e externa), engajaram-se na abertura de espaços

neste muro (simbólico e de concreto) que durante tanto tempo impedia o acesso a novas formas –

para insistir em um dos significados da comunicação – de relacionamento entre o mundo de dentro

e o mundo de fora.

Interessados particularmente no estabelecimento de parcerias como proposta política de

“construção social de uma rede de suporte para a clientela” (AMORIM, 1997)4, o Programa do

Centro Comunitário, projeto concebido em 1992 e por nós coordenado até 2003, investiu na

3 Para melhor entendimento do tema “educação e saúde cidadã”, sugerimos a publicação A Saúde nas Palavras e nos Gestos – reflexões da Rede Educação Popular e Saúde,
organizada por Eymard Mourão Vasconcelos, Hucitec (2001).

4 A abordagem do conceito de rede de suporte social pode ser examinada com mais aprofundamento a partir da leitura de Amorim (2000), no capítulo “Espetáculo da Loucura:
a Invenção da Saúde Cidadã”, no qual é descrita a invenção de um serviço substitutivo de ideologia antimanicomial.
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aproximação com o segmento da educação. Dessa iniciativa nasce, em 1994, os projetos Clube

Escolar e Núcleo de Artes, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

(SME/RJ), ambos instalados em uma unidade hospitalar desativada, anexa à Escola Municipal Especial

Ulisses Pernambucano (outro projeto do binômio saúde-educação), da linha de desinstitucionalização

da assistência psiquiátrica, implementado anos antes pelo CPPII com a própria SME/RJ.

Como se pode observar, o espaço anteriormente ocupado por práticas voltadas exclusivamente

(grifo do autor) ao tratamento da doença (mental) passou a ser progressivamente ocupado por

outras, sintonizadas com a abertura de canais de participação da comunidade do entorno do hospital,

seguindo as diretrizes filosóficas aprovadas no II Congresso Interno da instituição5.

No bojo dessas transformações, surge no centro comunitário6 a Rádio Revolução FM, “a
rádio que é louca por você” – e, como todo projeto da Reforma Psiquiátrica, levava um slogan que

procurava desmistificar a doença mental –, com a proposta de oferecer à clientela (e seus familiares)

e à comunidade em geral um canal de comunicação, fortalecendo o controle social que já se instalara

no hospital.

A resposta de toda instituição à presença da rádio foi imediata e lentamente inserida na grade

de programação da Revolução FM. “Loucura pouca é bobagem”, parecia ser o codinome da

instituição e aos poucos a loucura estava livre, leve e solta nas ondas da Rádio Revolução. Nossa

programação procurava refletir o universo da loucura da sociedade que a continha e, da mesma

forma que a proposta se irradiava para todos os projetos assistenciais do hospital, alcançava logo a

seguir os parceiros da Secretaria Municipal de Educação, mais particularmente os alunos e

profissionais do Núcleo de Artes CPPII, que entusiasmados apresentaram uma proposta de programa

ao coletivo da FM 105,5. Nascia, assim, como resultado da iniciativa de um grupo de adolescentes

do Núcleo de Artes, o programa Loucura da Hora, uma revista radiofônica de costumes, produzido

e apresentado ao vivo pelos próprios alunos do núcleo e supervisionados por uma professora de

educação física.

 O programa, com horário semanal (quintas-feiras, das 15 às 16 horas) na grade de

programação, tratava com humor as questões que mais usualmente ocupavam as preocupações de

seus programadores. Sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, relacionamento entre pais e

filhos e uso de drogas entre adolescentes foram alguns dos temas transformados em quadros do

Loucura da Hora. Um personagem fixo de uma das alunas do Núcleo de Artes, a Oncinha, servia de

âncora e facilitava a abordagem de temas de difícil tratamento. Os quadros eram acompanhados

com grande interesse pelo público externo (ouvintes) que, vez por outra, se comunicava com o

programa por meio de telefonemas, colocados no ar via link (aparelho que conectava o telefone da

rádio ao transmissor possibilitando que os telefonemas dos ouvintes fossem ao ar).

A iniciativa do Loucura da Hora contribuiu, a nosso ver, com o centro comunitário em sua

missão de desconstruir o imaginário social da doença mental, abrindo à comunidade canais de

participação/comunicação que estavam literalmente trancafiados com o “espetáculo da loucura”

(AMORIM, 1997).

5 O II Congresso Interno, realizado em 1992, no então Centro Psiquiátrico Pedro II (hoje Instituto Municipal Nise da Silveira), foi um mecanismo de gestão democrática
implementado no serviço público federal (na época, o hospital era gerido pelo Ministério da Saúde), com o propósito de evitar a descontinuidade político-assistencial, tão
característica das unidades de saúde. Essa iniciativa foi premiada como uma das dez melhores no I Concurso Nacional de Experiências Inovadoras na Gestão Pública Federal.

6 O centro comunitário, 12 anos após sua criação, conta hoje com inúmeras parcerias (cerca de 18 associações) entre órgãos do poder público municipal (Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro (SME), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e Guarda Municipal), ONGs, entidades culturais e religiosas, movimentos sociais
e entidades sindicais, entre as quais podemos citar: Alcoólicos Anônimos, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com Aids, Associação de Amigos do Centro Comunitário, Rádio
Revolução FM, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Amacam, Grupo Escoteiro Atalaia, Associação de Pais e Amigos de Crianças Autistas e Psicóticas, Rhedes. O Centro
Comunitário ocupa uma área superior a 10.000 metros quadrados de área construída e fica situado no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. A maior parte de suas
instalações foi reformada em regime de mutirões em parceria com as entidades abrigadas, que, em contrapartida, atendem de forma integrada à população do hospital,
constituindo-se na primeira e maior rede de suporte social ao paciente psiquiátrico no Rio de Janeiro.
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Apresentar programas “na rádio que é louca por você” constituiu mais uma alternativa de

falar e de promover à saúde pela freqüência modulada. Em pouco tempo, a Revolução FM era palco

de entrada e saída de uma profusão de jovens, todos comprometidos com a idéia saudável de um

programa que falasse com inteligência das pessoas e das coisas comuns a todos, para insistir em

nossa linha de ressaltar os vários sentidos atribuíveis ao ato de comunicar.

Que lições podemos abstrair dessa experiência que perdurou durante três meses na grade da

rádio? Inicialmente devemos destacar o papel de protagonismo desempenhado por esses alunos e

alunas que, utilizando sua irreverência, transmitiam, mesmo sem saber, uma idéia nova: a de que

era possível, mais do que simplesmente entrar no hospital, conviver e trabalhar junto com a clientela,

fortalecendo nossa luta antimanicomial. Também era possível cantar e sonhar juntos, como, por

exemplo, quando esses mesmos alunos do Núcelo de Artes, mais particularmente a Oncinha, ajudaram

a equipe da Revolução FM a produzir vinhetas que, mais à frente, concorreriam ao concurso de

vinhetas contra a discriminação, promovido pela Associação Mundial de Rádios Comunitárias

(Amarc), em parceria com a Unesco. Hoje, circula na América Latina a Voz da Revolução, única

rádio a ter uma de suas vinhetas incluídas no CD produzido pelo concurso.

O que esperar do diálogo travado entre saúde e educação? Podemos esperar, por exemplo,

campanhas antidengue produzidas por um ex-paciente psiquiátrico, encarnando agora o papel de

produtor, ou, ainda, as centenas de horas no ar da Revolução FM com a maestria de Fabinho,

deixando de lado sua condição circunstancial de paciente do Ambulatório Central de Adultos e

assumindo o seu papel de operador da rádio mais louca que podemos sonhar juntos.

Esse diálogo entre as áreas de Saúde e Educação foi interrompido. O Loucura da Hora saiu do

ar três meses depois de seu início, em virtude, principalmente, da discordância por parte da

coordenação do Núcleo de Artes, quanto à linguagem utilizada pelos programadores adolescentes

(segundo essa coordenação recheada de termos apelativos e chulos) em seu programa.

Mas, a proposta da conversa de saúde nas ondas do rádio é retomada agora com a parceria

das Escolas Promotoras de Saúde e a estratégia do Programa Saúde da Família, privilegiando, em

um primeiro momento, a Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. A escolha da Zona Oeste decorre

de um trabalho prévio que o Programa de Saúde Escolar da SMS/RJ desenvolve naquela região com

o apoio da subprefeitura local.

Pretende-se que, ao longo de 2005, sejam desenvolvidas oficinas de rádio capacitando estudantes

da rede municipal de ensino vinculados aos núcleos de artes e clubes escolares de Campo Grande e

Santa Cruz. Dessas oficinas, serão formados grupos de promotores da saúde e comunicação, que

levarão suas mensagens de promoção da saúde por meio da radiodifusão comunitária.

Pensa-se em utilizar a arte em sua essência, uma linguagem universal e suas potencialidades

como ferramentas de criação no mundo das comunicações, mais particularmente para a elaboração

de programas de rádio que ajudem a desconstruir a maneira tradicional dos profissionais de saúde

de abordar as questões que gravitam as áreas de Saúde e Educação. Objetiva-se que, constituídos,

os grupos jovens de saúde e comunicação sejam capazes de contribuir para a promoção da saúde

nas ondas do rádio, por exemplo, por meio de projeto piloto em parceria com as rádios comunitárias

da região.

Um outro aspecto que não devemos perder de vista é que, ao pensar em programas de promoção

da saúde produzidos por adolescentes, pensemos também no universo de outros jovens que, seduzidos

e subjugados pela violência e pelo tráfico de drogas, podem agora descobrir novos horizontes e
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perspectivas de trabalho, tendo a tarefa de promover à saúde nas ondas do rádio como sua motivação

central.

Experiências como essas surgem a cada dia e sonhamos com a possibilidade de retomar o

diálogo com a educação de maneira ainda mais determinada, quem sabe agora para estruturar uma

rede de Rádios Promotores da Saúde, usando como ponto de partida o projeto piloto aqui delineado.

Este é nosso sonho, esta é nossa “loucura da hora”.

A conversa está apenas começando

“As palavras, inclusive as científicas, têm um poder enfeitiçante. Às vezes é necessário recuperar
os olhos virgens, para ver as coisas como se fosse pela primeira vez” (RUBEM ALVES apud DOIMO,

1995).

No início deste relato, nos inclinamos a responder a algumas perguntas e passamos a fazê-lo.

Do ponto de vista do conceito de comunicação aqui postulado, a falta de uma capacitação continuada

junto aos profissionais de saúde acerca da importância dos sentidos mais abrangentes do ato de

comunicar nos torna, na maioria das vezes, muito distanciados e inacessíveis.

Essa falta de capacitação, aliada ao uso prevalente de uma linguagem hermética e reificada,

determina, queiramos ou não, um afastamento progressivo, para não dizer uma progressiva

desumanização, da figura e do papel do profissional de saúde em nossa sociedade, mormente o

médico. Não nos basta ter acesso a uma sólida formação no campo da chamada biomedicina sem

incorporar valores e uma postura filosófica diferenciada, como, por exemplo, aquela defendida

pelo grande educador Paulo Freire.

Faz-se necessário ressaltar que esse tipo de linguagem ultra-especializada implica também um

tipo de prática assimétrica entre os profissionais e a população, com reflexos em sua prática

comunicacional mais imediata, a opção por um modelo unidirecional de comunicação e

relacionamentos. Nesse modelo, o conhecimento reside em um único pólo e não é, em hipótese

alguma, fruto das intertrocas defendidas por construcionistas sociais da realidade. Em última análise,

o distanciamento e a inacessibilidade dos profissionais de saúde resultam de sua construção social

em nossa realidade.

Os dois últimos questionamentos (sobre o que nos afasta do contato com o outro e as razões

que nos levam a insistir no uso indiscriminado desse tipo de linguagem) são abordados com as

inferências dos argumentos-resposta que se seguem.

Em primeiro lugar, admita-se ou não, está em jogo o medo de perder poder. O prestígio, que

tanto fascina e deslumbra a tantos, pode corroer os alicerces, as fundações que sustentaram a idéia

do chamado médico de família – hoje, felizmente, preferimos ampliar esse conceito para profissional

de saúde da família –, que durante muito tempo representou para muitas famílias, acima de todas as

coisas, um grande comunicador.

O médico de família (em sua concepção mais antiga) sustentava, como poucos, em sua prática,

valores que andam meio esquecidos (ou melhor, adormecidos), comprometidos que estavam com a

idéia de koinnóôi (com inteligência). Nesse sentido, alcançava com certa facilidade a condição do

que era acessível, sociável, afável, o que participa de, ou, ainda, possuía a capacidade de communicare,

pois isso o remetia para a dimensão do que convive, que mantém entendimento, entende-se, põe-se
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em contato ou relação, une, dialoga, enfim, conversa. Em nossa área de atuação, parece que, por

passe de mágica, foi-se o tempo da conversa, os diálogos deram lugar a um silêncio ensurdecedor,

nem Chaplin conseguiria tanto.

Em segundo e último lugar, apresentamos como argumento-resposta – e, dentro do espaço

possível, nos oferecemos ao diálogo – nossa crença (e de alguns outros) de que uma das razões que

contribuem para o uso insistente da linguagem codificada é a combinação de dois sentimentos: o

medo de muitos profissionais de se exporem e serem percebidos em toda a sua fragilidade humana,

assumindo como defesa uma condição que, elevando-os acima do bem e do mal, lhe dão acesso a um

rebuscamento retórico digno dos deuses. Esse sentimento, misturado a uma crença de que o

conhecimento (expertise) deve se traduzir, necessariamente, em palavras científicas, acaba por enredar

o profissional, mantendo-o prisioneiro da “própria passagem”, como aludiria Foucault (1987).

Postulamos que os profissionais passem a fazer uso de um modelo dialógico de comunicação

no qual o saber do outro é essencial para o que entendemos ser a (re)construção social da realidade,

em nosso caso, a realidade da saúde e da educação. Como podemos constatar, a conversa sobre a

saúde nas ondas do rádio está apenas começando.
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Introdução

A Comunicação em Sexualidade (Ecos) é uma organização não-governamental criada em 1989,

com o objetivo de contribuir para a promoção e transformação de valores e comportamentos

relacionados aos seguintes eixos: sexualidade, saúde reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos,

prevenção ao uso indevido de drogas e violência de gênero, trabalhados dentro de uma perspectiva

de erradicação das discriminações de classe social, raça/etnia, gênero e idade.

Em 2002, a Ecos e a Pathfinder do Brasil4 selaram parceria para desenvolver um projeto de

disseminação de conhecimentos e desenvolvimento de práticas educativas sobre sexualidade e saúde

reprodutiva nas cidades fronteiriças de Corumbá – MS e Foz do Iguaçu – PR, dirigido a adolescentes

e jovens, profissionais de saúde e educação, e a pessoas da comunidade.

A proposta fundamentou-se a partir da metodologia participativa e da estratégia de Rodas de

Conversa, proposta por Vera5. Esse conceito surgiu no Chile com o nome de Ressonância/Jornadas

Comunitárias de Conversa sobre Afetividade e Sexualidade (Joccas); espaço destinado ao diálogo,

comunicação e troca de informações sobre os mais variados temas entre pessoas com características

comuns e ou objetivos em comum. Além disso, essa troca também promove o desenvolvimento da

autonomia dos sujeitos mediante troca de informações, problematização e reflexão para a ação

referente a alguma questão de interesse coletivo, como, por exemplo, a sexualidade.

Considerações metodológicas

O projeto foi desenvolvido nos bairros Cristo Redentor, em Corumbá e Porto Meira, em Foz

do Iguaçu, ambos marcados pela carência de ações no campo da sexualidade, prevenção das DST/

aids violência e exploração sexual. A implementação contou com a formação e capacitação de

equipes de monitores (selecionados entre os colaboradores ou parceiros da produção da Roda e

4 É uma Organização Não-Governamental (ONG), sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é ampliação do acesso à informação e aos serviços de qualidade em saúde
reprodutiva pela população, incluindo a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e aids.

5 Rodrigo Vera é assessor da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), em estratégias de promoção e educação para a saúde sexual e reprodutiva,
e membro da equipe de apoio técnico do Fundo Populacional Nações Unidas para América Latina e Caribe (UNFPA).
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podiam ser profissionais com formação nas áreas social, de saúde, arte, educação e outras) e

animadores (pessoas da própria comunidade com habilidade para iniciar e animar uma conversa, ou

seja, que tenham traquejo ao lidar com grupos), pessoas e instituições vinculadas aos adolescentes/

jovens, na metodologia de Rodas de Conversa, e a realização de parcerias tanto com Secretarias de

Educação e de Saúde municipais como com estabelecimentos e instituições locais.

Assim, a escolha dos bairros teve como critério a existência de pelo menos uma unidade

básica de saúde em funcionamento, a presença de escolas públicas e a vulnerabilidade da população

de adolescentes e jovens. Segundo Paiva (2000), “ser vulnerável significa não ter acesso aos meios
para se proteger, como acesso a saúde reprodutiva e camisinhas gratuitas e de boa qualidade, por
exemplo, liberdade para escolher ou propor”.

Para esse último item, vulnerabilidade da população jovem, analisou-se os resultados de uma

pesquisa realizada em Corumbá, onde se verificou a existência de crianças e adolescentes em situação

de vulnerabilidade, 14% das crianças e adolescentes vítimas de exploração e abuso sexual,

encaminhados aos serviços públicos de atendimento (unidades de saúde, conselhos tutelares etc.)

são provenientes do bairro Cristo Redentor.

Quanto a Foz do Iguaçu, o diagnóstico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, definiu

o bairro Porto Meira como local prioritário para o desenvolvimento do projeto. Definidos os locais,

foram feitas visitas às escolas públicas dos bairros, aos postos de saúde e às associações de bairro

para identificar pessoas e instituições que pudessem colaborar e integrar as ações desse projeto.

Além disso, também foram levantados dados estatísticos, como população dos bairros, número de

alunos matriculados por série, no ensino fundamental e médio, para legitimar as ações.

Nas Rodas de Conversa ou entrevistas com a comunidade, identificaram-se as principais

preocupações relacionadas à sexualidade e a outros temas emergentes e correlatos. As informações

registradas e analisadas serviram de subsídio para o estabelecimento de indicadores de comunicação

e mudança de comportamento (individual e social), bem como para auxiliar na preparação do material

didático para as equipes.

Em princípio, foi realizado um planejamento para comunicação, envolvendo a comunidade e

algumas instituições, visando à divulgação das Rodas de Conversa. Foram confeccionados camisetas

e cartazes. A divulgação foi feita em carros de som, distribuição de convites, organização de gincana

e/ou torneios e ações co-patrocinadas por estabelecimentos comerciais.

Ocorreram, primeiramente, três grandes Rodas de Conversa nas duas cidades; os participantes

foram divididos em grupos:

• grupos de adolescentes/jovens, considerando faixas etárias próximas;

• grupo de profissionais da saúde/educação;

• grupo de pais.

Alguns jovens e adolescentes participantes da primeira grande Roda envolveram-se de tal

maneira com a proposta que ingressaram na equipe de monitores e animadores com os profissionais

de saúde, educação e membros da comunidade. Dessa forma, auxiliaram no desenvolvimento das

outras pequenas e grandes Rodas, que ocorreram em outras escolas e postos de saúde de bairros

periféricos. O projeto como um todo atingiu primeiramente 200 pessoas (em sua maioria,

adolescentes e jovens) e, com a expansão, atingiu mais 3.000 pessoas em cada cidade.

As Rodas de Conversa foram realizadas na escola por ser este um espaço de acolhimento para
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a maioria dos adolescentes e jovens que vivem nas comunidades trabalhadas. Mesmo aqueles que

não estão matriculados ou não estão freqüentando a escola a privilegiam como um espaço de lazer,

de socialização e troca de experiências com outros colegas, principalmente porque a comunidade

dispõe de pouquíssimas opções de lazer para o público jovem. Além disso, optamos trabalhar na

escola por esta ter uma relação cotidiana com o aluno e, como espaço privilegiado para a promoção

da saúde, tem muito a oferecer aos jovens sobre os temas sexualidade e saúde reprodutiva.

Sabemos que cada vez mais questões da sexualidade vêm à tona por meio da mídia, da família,

da escola, da relação com os amigos etc., mas, na maioria das vezes, as informações são equivocadas

e preconceituosas. O que acontece normalmente é a negação desses temas pela sociedade, e, pelo

fato de os jovens não saberem como lidar com eles cabe muitas vezes aos profissionais da saúde e

professores esse desafio. A escola também se depara com situações nas quais é chamada a intervir,

seja em uma brincadeira entre os colegas ou em desenhos eróticos impressos em carteiras, mesas,

muros e paredes.

Dessa forma, torna-se importante que a escola abra as portas para esse debate, oferecendo

um espaço afetivo para que ocorram debates sobre saúde reprodutiva e sexualidade de uma forma

contínua.

As discussões levantadas nos encontros permitiram a reflexão sobre a necessidade de adoção

de práticas preventivas em relação a DST/HIV/aids e gravidez. Os monitores das Rodas se

preocuparam em mostrar aos participantes a importância de associar o uso da camisinha ao prazer,

inclusive nas relações com vínculos mais estáveis; mostraram a importância do uso de preservativos

e formas de trabalhar as dificuldades de negociação. Foram tratados ainda, em grande parte das

Rodas, os temas gênero, etnia e drogas, algumas vezes demandados pelo próprio grupo, em outras,

sugeridos pelos monitores.

Com os adultos, as discussões centraram-se nas dificuldades de comunicação com os

adolescentes, principalmente quanto à temática da sexualidade. Pelo fato de Corumbá e Foz do

Iguaçu serem cidades fronteiriças e turísticas, com um elevado índice de desemprego, a prostituição

feminina tornou-se tema de reflexão em todas as Rodas de Conversa. Assim, a reflexão e a análise

realizadas junto aos adultos, adolescentes e jovens, profissionais de saúde, educadores e comunidade

apontaram a necessidade de se programar novas Rodas de Conversa, ampliar o público, incluir

homossexuais, travestis e profissionais do sexo.

Desdobramentos

Uma das formas de avaliação do impacto obtido nas Rodas foi por meio do cartão de visita6

(entregue a cada participante), com o qual se percebeu o crescimento da demanda nas unidades

básicas de saúde. Os adolescentes e jovens passaram a procurar os serviços de saúde, bem como foi

observada uma demanda espontânea dos pais dos adolescentes e jovens, que solicitaram o

desenvolvimento de encontros para debates e reflexões no âmbito escolar.

Houve a realização de um pós-teste para averiguar a ressonância do projeto nas comunidades,

revelando que as Rodas serviram como espaços importantes para a transmissão de informações,

6 Esse cartão de visita constava de número de identificação do jovem para controle do posto de saúde, seu nome (optativo), endereço e telefone do posto, e identificação da
Roda de Conversa da qual o jovem tinha participado.
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reflexões e interações sociais mais democráticas, além do desenvolvimento de ações protagônicas

(como a organização dos eventos, principalmente a realização de pequenas Rodas de Conversa,

originadas por demandas espontâneas), e estreitamento das relações entre diversos setores sociais

inseridos na mesma comunidade. A necessidade de maior comprometimento das instituições sociais

com pautas voltadas à sexualidade, saúde reprodutiva e combate à violência e exploração sexual

foram pontos salientados na avaliação final.

Dessa forma, houve o envolvimento dos adolescentes e jovens, pais, mães, profissionais da

saúde e da educação e lideranças comunitárias no planejamento dos encontros para discussão,

resultando em um maior preparo destes para lidarem com a saúde sexual e reprodutiva em suas

respectivas instituições.

Conclusões

Esse projeto teve como finalidade a adoção de valores e atitudes mais seguras referentes à

saúde sexual e reprodutiva, especialmente a prevenção das DST/HIV/aids, além de incentivar a

procura de serviços de saúde sexual e reprodutiva, priorizando a população adolescente e jovem (de

14 a 19 anos).

Acredita-se que houve um aumento do uso do preservativo entre eles, visto que foi bastante

trabalhada a concepção do uso do preservativo como uma prática erótica saudável na relação sexual.

Com base nos resultados obtidos do questionário pós-teste, pode-se visualizar que idéias antes

mitificadas sobre o preservativo (“camisinha aperta, tira o prazer, é como chupar bala com papel”
etc.), que faziam parte do imaginário dos garotos e garotas, apresentou coeficiente bastante inferior

após a realização das Rodas de Conversa. Houve um aumento significativo na freqüência de

adolescentes/jovens nos postos de saúde em ambas as cidades (por meio dos cartões de visita),

ocorrendo interesse não somente em adquirir preservativos, mas também em realizar consultas,

conhecer ou visitar os serviços de saúde. A seguir, as citações da equipe que trabalhou nas Rodas
ilustram esses pontos:

“Até no posto eles vão mais facilmente, porque assim vai lá e já
sabe que é referência para pegar preservativos, então eles vão
mais tranqüilos...” (S. B.).

“A enfermeira do posto me falou que tem vindo bastante jovem,
tem gente que pede para falar em separado com ela, tal, assuntos
mais íntimos.” (S. B.).

Alguns pontos considerados de impacto dentro das comunidades devem ser salientados:

• as Rodas de Conversa foram percebidas como um espaço da comunidade e legitimadas
como espaço de troca e aquisição de conhecimentos;

• a ressonância das Rodas de Conversa foi observada e outros bairros manifestaram inter-
esse em desenvolver esta metodologia;

• em Corumbá, os Programas Sentinela e Agente Jovem adotaram a metodologia das Rodas
de Conversa;
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• as pessoas que compuseram as equipes das Rodas de Conversa passaram a funcionar como
figuras de referência (dúvidas, esclarecimentos relativos à sexualidade), principalmente
para os adolescentes e jovens das respectivas comunidades;

• a comunidade local passou a utilizar o espaço escolar, espaço este que passou a ser visto
como incentivador da saúde e da qualidade de vida;

• houve sensibilização da comunidade escolar para com os temas da sexualidade; ressoando
nas relações inter e intrapessoais;

• houve a capacitação indireta7 dos professores, da direção e da coordenação pedagógica na
temática da sexualidade discutida nas Rodas de Conversa;

• foi atingido um estreitamento da relação entre as instâncias da saúde, educação e
comunidade;

• houve aumento significativo da ida de adolescentes e jovens aos postos de saúde;

• aumentou a procura e o acesso a preservativos distribuídos pelo projeto (em Corumbá,
distribuição aproximada de 7.920 preservativos; em Foz do Iguaçu, 5.500);

• foi assimilada a necessidade da negociação para o uso da camisinha pela comunidade,
incluindo a rede escolar, principalmente entre o público adolescente/jovem;

• foi atingido um melhor entendimento quanto à importância do uso do preservativo, não
como “algo que incomoda, atrapalha, tira o prazer”, e sim como algo prazeroso e saudável.

A Ecos e a Pathfinder avaliam que as ações desenvolvidas em Corumbá e Foz do Iguaçu são

experiências de sucesso, com alto potencial de replicação, quer em comunidades que guardam

características semelhantes às trabalhadas, quer em outros contextos, com públicos diferenciados.

Trata-se de uma experiência que referenda e destaca a importância da garantia dos direitos sexuais

e reprodutivos de adolescentes e jovens, que propõe e busca ampliar uma prática metodológica com

alto poder de apropriação pelo grupo trabalhado, que permite mudanças de rota mediante avaliação

durante todo o processo de implementação, que fala de perto com a comunidade local, sensibilizando,

dialogando e envolvendo outros setores no processo.

Além disso, os materiais produzidos no projeto – um manual sobre Ressonância Comunitária

(Rodas de Conversa) e outro de Perguntas e Respostas – poderão ser utilizados e adaptados a outros

grupos e locais (fato que já ocorre em outros projetos desenvolvidos pela Ecos na periferia de São

Paulo).

Materiais de conteúdo educativo produzidos pela ONG (Boletins Transa Legal) foram utilizados

nas Rodas de Conversa de Corumbá e Foz do Iguaçu com sucesso, o que demonstra a flexibilidade

da metodologia na utilização de diferentes materiais, com diferentes linguagens (impressos,

audiovisuais e outros recursos tecnológicos).

Por fim, a avaliação da comunidade comprova a importância dessas experiências:

“... hoje os adolescentes estão mais conscientes, estão mais
participativos, estão procurando os agentes, sobre os tipos de
doenças, procurando camisinha, os postos, quer dizer, para nós é
uma vitória” (A. C.).

7 Professores, direção e coordenação pedagógica foram acompanhados com estratégia de supervisão durante as Rodas de Conversa pela equipe técnica (profissionais locais
capacitados na abordagem do tema sexualidade).
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“... têm alguns que até comentam: Ah! Isso aí eu já ouvi falar na
outra Roda de Conversa, eu já sei tudo isso daí, já acrescenta
sempre alguma coisa que já ouviu na outra Roda de Conversa, e
fala com os outros, aconteceu isso, isso e aquilo, é uma delícia
com eles, mesmo” (K. T.).

“... qualquer um daqui, qualquer pessoa que participou da Roda
hoje tem capacidade de montar uma Roda na sua comunidade,
ou em qualquer lugar e desempenhar bem o trabalho, né?” (M. G.).
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Introdução

“A tarefa fundamental da educação é a de desenvolver o desejo,
a paixão pelo aprendizado. Ela deve produzir não pessoas
educadas, mas aprendizes permanentes. A verdadeira sociedade
humana é a sociedade aprendiz, onde avós, pais e filhos sejam
sempre e simultaneamente estudantes, juntos”.

(Eric Hoffer)

O Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) é uma organização não-governamental sem fins

lucrativos, fundada em 1993, no Rio de Janeiro, cuja missão é melhorar a qualidade de vida em

comunidades populares, mediante programas de promoção da saúde e de desenvolvimento

comunitário. Realiza esse trabalho por intermédio da educação e da capacitação em cerca de 60

comunidades, e em instituições como escolas e serviços de saúde, envolvendo profissionais e

população, fortalecendo lideranças e formando multiplicadores. Além de ações de intervenção, o

Cedaps realiza estudos e pesquisas orientados para as comunidades de baixa renda e promove a

formação de redes de intervenções sociais realizadas por jovens, mulheres, lideranças comunitárias,

educadores e profissionais de saúde.

O conceito que orienta o trabalho do Cedaps é o da saúde como um direito humano

fundamental, que deve valer de maneira eqüitativa a todos os cidadãos. A promoção da saúde, foco

do seu trabalho, visa à construção de uma sociedade saudável: aquela em que todos os cidadãos têm

igual acesso aos recursos que constroem a qualidade de vida – educação de qualidade, habitação e

meio ambiente adequados, emprego e renda, acesso à informação, ao lazer e à cultura, saneamento,

alimentação, segurança, participação social e serviços de saúde. Trabalha com os valores desenvolvidos

na Carta de Ottawa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986)5, que recomenda a capacitação

5 A Carta de Ottawa, documento resultante da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, é um marco histórico da saúde pública. Estabeleceu as bases conceituais
da promoção da saúde e definiu suas principais estratégias. Uma delas, a construção de cenários saudáveis, deu origem ao programa Escolas Promotoras de Saúde.



258

das comunidades para que possam participar ativamente da conquista de melhor saúde e qualidade

de vida, assim como recomenda a formação de alianças entre a sociedade civil e o governo na

construção de uma sociedade mais justa e eqüitativa.

Em 2002, a Gerência de Saúde Escolar da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a

Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, interessada em potencializar o

desenvolvimento de ações locais nas escolas da rede pública municipal, aproximou-se do Cedaps

em um processo facilitado pela afinidade de princípios e objetivos. Esse encontro levou à formação

de uma aliança interinstitucional para a realização de um programa de capacitação de professores

municipais, utilizando-se da metodologia Problem Solving for Better Health (PSBH®) ou Construção

Compartilhada de Soluções em Saúde, como é chamada no Brasil.

Construção Compartilhada de Soluções em Saúde/PSBH® é uma metodologia participativa

que capacita profissionais e representantes comunitários para planejarem, desenvolverem e

implementarem projetos de intervenção social em comunidades e organizações (escolas e serviços

de saúde, entre outras). Seu objetivo é desenvolver ações voltadas para a promoção da saúde. O

programa é desenvolvido desde 1989 pela Dreyfus Health Foundation, organização ligada ao Rogosin

Institute, filiado ao Weill Medical College, da Universidade de Cornell (NOVA YORK, EUA), tendo

recebido contribuições significativas do Centro de Promoção da Saúde, e está implementado em 29

países.

A metodologia PSBH® pode ser definida como uma incubadora de projetos, um processo de

capacitação e planejamento que gera intervenções sociais com foco na promoção da saúde. Sua

metodologia é baseada no diálogo, na colaboração e no comprometimento individual e coletivo,

além de estimular o trabalho em equipe, a criatividade e a solidariedade. Caracteriza-se por permitir

que os participantes tenham uma visão mais clara dos recursos ao seu alcance e de suas possibilidades

de ação, e aprendam a priorizar e analisar os problemas e recursos de suas comunidades ou

organizações, descobrindo alternativas e elaborando, de forma sistemática, projetos de intervenção

que solucionem ou contribuam para resolver esses problemas. O programa estimula a melhor

utilização de recursos disponíveis e a inclusão de novos atores nesse cenário de participação

comunitária, equipados com uma ferramenta de intervenção, promovendo a criação de redes de

solidariedade e facilitando o diálogo entre profissionais e comunidades.

O resultado do programa são os projetos de intervenção de cunho prático, gerando soluções

simples para problemas identificados pelos participantes; ações concretas que geram impacto positivo

na vida das organizações e comunidades.

Em maio de 2002, foi realizado o primeiro Seminário PSBH – Escolas Promotoras de Saúde-, com

a participação de 23 professoras, um professor, dez coordenadoras pedagógicas, três coordenadoras

de Núcleo de Adolescente, uma orientadora educacional, duas diretoras adjuntas e duas diretoras,

dois membros da Secretaria Municipal de Saúde e quatro da Secretaria Municipal de Educação. O

objetivo principal do seminário foi gerar ações locais de promoção da saúde na rede de Escolas

Promotoras de Saúde do Município do Rio de Janeiro.

Metodologia

A metodologia de Construção Compartilhada de Soluções em Saúde/PSBH® envolve dois

momentos complementares: o seminário de elaboração de projetos (planos de ação) e o seu
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acompanhamento. O seminário é um evento técnico que requer muita dedicação dos participantes

e é realizado em regime de imersão, em um hotel fora da cidade, de sexta-feira a domingo. O

primeiro passo para o seminário é a escolha dos participantes. O entendimento de cada participante

sobre a proposta do seminário é fundamental para atingir seu objetivo, visto que não se trata de um

seminário de estudo e capacitação simplesmente, mas está organizado em um trabalho prático que

representa o início de um processo que exige compromisso e continuidade.

O contato com as escolas foi feito por meio das secretarias de Saúde e Educação, que as

selecionou, e, por conseguinte, cada escola escolheu seu representante. Assim, cada participante foi

ao seminário sabendo que iria elaborar um projeto para desenvolver em sua escola ao longo do ano.

Em algumas escolas, os problemas já haviam sido discutidos previamente, de forma a orientar a

reflexão do participante no seminário. Esse processo é muito importante para o comprometimento

institucional da escola com seu projeto, fator fundamental para seu bom desenvolvimento

posteriormente.

A metodologia PSBH parte de um problema, uma situação que incomode o participante e a

instituição que representa. Durante o seminário, os participantes são divididos em grupos de trabalho

e, com a ajuda de facilitadores, selecionam e analisam um problema que encontram no seu dia-a-dia

de trabalho.

A orientação metodológica é que se escolha um problema ou parte dele, sobre qual o

participante possa agir, tenha ingerência (governabilidade) e que, sobretudo, utilize os recursos de

que disponha, a começar por sua vontade de realizar e de provocar mudança. Com a intensa discussão

em grupo, alternada com plenárias em que se compartilha uma visão global do trabalho coletivo, o

participante encontra uma idéia para uma intervenção que solucione ou atenue o problema. Essa

ação é expressa sob a forma de síntese. A intervenção é então planejada em maiores detalhes,

resultando em um projeto ou plano de ação. Quatro aspectos são enfatizados: justificativa, objetivos

(geral e específicos), metodologia (estratégia principal para o enfrentamento do problema público

envolvido, recursos disponíveis e necessários) e avaliação (com a definição de indicadores de processo

e resultados e seus meios de verificação).

É muito importante evitar que as ações do projeto requeiram investimentos e recursos externos,

e que o projeto não seja uma tarefa a mais no vasto conjunto de atividades desenvolvidas pelo

professor. O projeto deve contribuir para melhorar o aspecto do seu cotidiano, facilitando seu

trabalho. Da mesma maneira, o envolvimento da comunidade escolar contribui para a sustentabilidade

do projeto e das Escolas Promotoras de Saúde de modo geral. Assim, busca-se fazer com que cada

projeto resulte em uma ação local sustentável.

As temáticas abordadas nos projetos do primeiro seminário foram: violência na escola (12

intervenções), higiene e prevenção de doenças (oito), problemas de aprendizagem (seis), auto-estima

do aluno e do professor (cinco), coordenação de projetos de Escolas Promotoras de Saúde (três),

sexualidade (duas), saúde bucal (uma), saúde ocular (uma), meio ambiente (uma) e valorização do

ambiente escolar (uma).

O segundo momento da metodologia corresponde ao próprio desenvolvimento e

acompanhamento dos projetos. Após o seminário, os participantes apresentaram seus projetos na

escola, recrutaram parcerias estratégicas e iniciaram as atividades. Oficinas diversas (reciclagem,

arte, comunicação, narração de histórias, fabricação de fantoches, direitos e deveres, sexualidade e

origami, entre outras), elaboração de cartazes, pesquisa, encontros com pais, dinâmicas de grupo e
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capacitações, desfiles de moda e show de talentos, distribuição de kits de higiene pessoal, mobilização

comunitária, vídeos, debates, produção de jornal, passeios, música, dança, esporte, recreação e

dramatização foram algumas das muitas estratégias utilizadas.

O acompanhamento envolve uma série de atividades realizadas pela equipe do Centro de

Promoção da Saúde. Existe um banco de dados criado pelo Cedaps para gerenciar as informações

sobre os projetos elaborados com a metodologia. Após um seminário, os projetos são inseridos no

banco e para cada um deles é gerado um caderno de acompanhamento personalizado, que é entregue

a cada autor, para servir como um “diário de campo” do projeto. No caso dos projetos elaborados

em seminários das Escolas Promotoras de Saúde, o acompanhamento tem sempre a participação de

uma facilitadora com experiência no trabalho pedagógico e no universo escolar. São realizados

contatos freqüentes: como visitas, telefonemas, e-mails, correspondências, além de encontros

coletivos. O objetivo do acompanhamento é o de apoiar e motivar os autores de projetos em suas

tarefas, promover o intercâmbio de idéias e a troca de experiências, prover informação técnica,

socializar recursos, trazer as demandas dos projetos à equipe do Cedaps e auxiliar no preenchimento

do material de acompanhamento e avaliação, colaborando com a conclusão do projeto e a conseqüente

solução (total ou parcial) de cada problema trabalhado. Conforme o projeto se desenvolve, os autores

enviam partes do caderno já preenchidas com as informações de campo, de forma que, ao final,

formam-se vários dossiês de projetos, fornecendo um rico material, com fotos e depoimentos. Cada

projeto é avaliado em seus resultados, assim como o processo como um todo.

Público beneficiado direta e indiretamente

O público beneficiado diretamente pelo primeiro seminário foi um grupo de 47 participantes

do seminário, incluindo professores, coordenadores pedagógicos, diretores e coordenadores de

programas da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

do Rio de Janeiro. No primeiro ano, as escolas selecionadas localizavam-se em todas as regiões da

cidade, acompanhando o projeto piloto de criação de Escolas Promotoras de Saúde selecionadas,

prioritariamente unidades escolares que atendiam a comunidades mais desfavorecidas.

Indiretamente os projetos desenvolvidos pelos participantes beneficiaram uma população

estimada em aproximadamente em 3.800 pessoas, com destaque especial para o grupo de alunos e

seus familiares.

Com os bons resultados alcançados, que favoreceram a continuação da parceria entre a

Gerência de Saúde Escolar da SMS/RJ e o Cedaps, no segundo ano, a seleção dos participantes foi

focalizada em escolas e algumas unidades de saúde da Zona Oeste do Rio de Janeiro (Campo Grande

e Santa Cruz), tendo beneficiado diretamente 40 profissionais de educação, 14 de saúde e

indiretamente 4.239 alunos, 657 professores, 656 famílias, 63 funcionários e 28 instituições.

Participações e parcerias

A ação intersetorial e articulada é a marca fundamental da promoção da saúde. Nesse sentido,

as ações desenvolvidas no âmbito das escolas devem ter como ponto de partida a comunidade

escolar em interação com a sociedade, seus equipamentos sociais e estruturas institucionais. Desse

modo, a parceria entre uma organização não-governamental, como o Cedaps, e a Gerência de Saúde
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Escolar da SMS do Rio de Janeiro contempla muito além da ação direta, que gera um encontro

desejável entre sociedade civil e Estado na construção de uma sociedade mais participativa e

democrática. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, configura-se como locus privilegiado

nessa parceria, por representar o ambiente, o campo no qual as ações locais se potencializam em

benefício da população a que se destina. Além disso, muitos dos projetos favoreceram articulações

intersetoriais, envolvendo unidades de saúde e outros órgãos, públicos e privados.

Principais resultados

Uma avaliação realizada ao final do primeiro ano mostrou que, dos 47 projetos elaborados,

40 foram concluídos com sucesso (85%), trazendo soluções para problemas comuns no cotidiano

das escolas. Também foram responsáveis por promover discussões e ações destinadas a tornar a

escola um espaço de saúde.

Os projetos que abordaram a questão da violência beneficiaram diretamente 1.146 alunos,

por meio de oficinas de relacionamento; construção conjunta de um manual de boa conduta; dinâmicas

de grupo e capacitação (como Paz na Escola); vídeos; debates; dramatização; atividades artísticas;

atividades lúdicas e desportivas; natação; coral; grupo de flauta; horta; jogos e brincadeiras nos

horários vagos e de recreio; campanha educativa e melhora do relacionamento entre os alunos.

Também foram beneficiados 48 professores, por intermédio de oficinas de relacionamento, oficinas

de capacitação, dinâmicas, palestras e debates, e houve melhora no relacionamento aluno-professor.

Outro resultado foi o envolvimento de 430 pessoas de uma comunidade escolar na capacitação do

Paz na Escola.

Os projetos que trabalharam a auto-estima atingiram 190 alunos, por meio de oficinas de

artesanato, oficinas de origami, oficinas de reciclagem, discussão sobre sexualidade, dramatização,

criação de textos, enfocando a importância da participação de crianças e jovens em atividades

educativas e culturais, além de estabelecer uma maior identidade com a comunidade escolar. Foram

beneficiados também 45 professores, por meio de capacitação profissional, de centros de estudos e

pela melhoria do relacionamento com os alunos.

Na área de Saúde Bucal, 90 alunos participaram de dinâmicas de grupo e jogos. Além de

fazerem outdoors sobre o tema, 260 alunos realizaram a escovação diária.

O projeto que trabalhou a saúde ocular contemplou 142 alunos mediante um programa

educativo oftalmológico.

Por fim, o projeto que enfocou saúde e saneamento atingiu 50 famílias, por meio de palestras,

oficinas do Teatro do Oprimido e ações educativas sobre saneamento básico.

Alguns resultados chamam a atenção pela sua importância e inovação. Diversos professores

relataram uma mudança de postura dos alunos: aumento do cuidado com a aparência (tratamento

dentário; cabelos cortados, lavados e penteados; uniformes escolares limpos e menos rasgados);

cuidado com o material escolar e as dependências da escola (acabaram-se as pichações e as

depredações diminuíram); melhoria no relacionamento entre os alunos na sala de aula, na hora do

recreio, intervalos e tempos vagos, com diminuição de ocorrências por indisciplina (diminuição do

tratamento agressivo; alterações no diálogo: um escuta o outro); tratamento mais cordial dos alunos

com os professores (usam expressões como “bom-dia”, “com licença” e “desculpe”); socialização
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dos alunos, por meio da formação de grupos menores por temas de interesse e proximidade de

moradia; além de um aumento da freqüência às aulas.

Foram também detectadas mudanças de postura dos professores diante da disciplina escolar

e do cuidado com os alunos, que ficaram mais atentos às questões de saúde. Igualmente importante

foi a percepção da mudança de postura dos responsáveis, com os pais mais atentos à saúde e higiene

dos filhos.

O resultado que pode ser classificado como mais importante foi a participação dos professores

na geração de ações locais, o envolvimento da comunidade escolar, a cooperação de pais e

responsáveis, além do envolvimento da própria comunidade do entorno de algumas escolas.

Os projetos beneficiaram diretamente mais de três mil alunos, 170 professores e quase 600

pais ou responsáveis. Cada uma das intervenções possui uma avaliação individual e está disponível

para consulta no Cedaps. Alguns dos projetos alcançaram resultados impressionantes. Melhoria da

auto-estima de crianças, mudanças positivas nos hábitos de higiene, melhoria do ambiente na escola,

diminuição do absenteísmo e dos episódios de violência, maior envolvimento das famílias no cuidado

com os filhos e aumento na participação na vida escolar das crianças, integração com unidades de

saúde do entorno, mobilização da comunidade para a limpeza do rio e desratização das casas são

alguns dos muitos relatos dos participantes. Pelo menos um deles, desenvolvido pelo gerente do

Programa de Saúde Escolar, vem influenciando políticas públicas, com a criação de núcleos de

saúde escolar nas coordenações distritais de saúde do município. Enfim, as diferentes atividades

planejadas e executadas por professores e alunos nas escolas do Rio de Janeiro contemplam, cada

uma delas, um aprendizado a ser ampliado e aplicado em realidades semelhantes. Estamos falando

de projetos bem estruturados e com sistematização de resultados que podem se transformar em

modelos ou fontes de inspiração para novas ações em contextos semelhantes. A geração desses

projetos semente é sem dúvida um dos pontos fortes da metodologia Construção Compartilhada/

PSBH, que mantém como princípio básico de sua proposta a idéia de que um projeto social deve

nascer da não-aceitação, pelo seu proponente, de uma situação-problema que o originou, conferindo

à proposta um alto grau de relevância e ética.

Conclusões

Segundo as definições da literatura de promoção da saúde, uma Escola Promotora de Saúde é

aquela na qual alunos, professores, funcionários, pais e familiares atuam em conjunto para melhorar

a qualidade de vida da comunidade escolar com estímulo a ações locais, relações harmônicas e

solidárias para a construção de um meio ambiente saudável (SILVA, 2003).

As ações voltadas para a implantação da Escola Promotora de Saúde devem garantir a

participação da comunidade escolar; desde o levantamento das principais necessidades, a

identificação das prioridades e a elaboração de estratégias para desenvolver uma ação local

participativa na comunidade escolar.

Dessa maneira, a metodologia Construção Compartilhada/PSBH veio ao encontro das

necessidades da iniciativa municipal de Escolas Promotoras de Saúde. A realização dos projetos de

ação local desenvolvidos contribuiu para consolidar o resultado do processo e a percepção de que é

possível promover a saúde/qualidade de vida nas escolas com projetos simples e criativos, realizados

pelas comunidades escolares, com base em suas realidades locais, na sua força de coesão e

participação e nos princípios fundamentais da promoção da saúde.
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A metodologia da Construção Compartilhada de Soluções em Saúde/PBSH® contribuiu para

a melhoria da qualidade de vida nas comunidades escolares e para o fortalecimento da rede de

Escolas Promotoras de Saúde no Município do Rio de Janeiro, interligando pessoas e instituições,

estimulando a reflexão e a ação em promoção da saúde na escola.

A renovação da parceria entre o Cedaps e a Gerência de Saúde Escolar, da Secretaria Munici-

pal de Saúde do Rio de Janeiro, para a realização de novos seminários, é a melhor prova dos bons

resultados alcançados. É importante ressaltar a sensibilidade dos gestores públicos nesse processo

e a qualidade de uma relação baseada na transparência e na plena colaboração. Já foi realizado o

terceiro seminário, em junho de 2004, abrangendo escolas da 6ª e 8ª Coordenadorias Regionais de

Educação (CRE), da Secretaria Municipal de Educação, assim como unidades de saúde da

Coordenações de Área Programática de Saúde correspondentes (CAP), da Secretaria Municipal de

Saúde, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (a região de pior IDH6 da cidade).

Foram elaborados 39 projetos, atualmente em fase de conclusão e avaliação. O melhor indicador

dos resultados do programa é o depoimento dos professores participantes. Citamos um:

Duas palavras estão comigo até hoje: compartilhar e governar.
Houve uma parceria real e aprendi sobre governabilidade, sobre
aquilo que eu posso. [...] Foi muito feliz [...] a parceria com o
PSBH. O projeto saiu da teoria e foi para a prática. Saímos com
o projeto na mão. Acredito que a metodologia vai nos ajudar a
montar outros projetos (informação verbal).7

A idéia de um processo construído de modo compartilhado permanece na memória de todos

os participantes e consolida uma tecnologia geradora de soluções sociais locais que combatem o

imobilismo e fomentam a criatividade e a promoção da saúde.

Colaboradores:

Maria do Socorro Lima – economista, especializada em Empreendimentos Comunitários e

Coordenação Geral do Cedaps.

Wanda Guimarães – assistente social, especializada em Políticas Sociais e Coordenação Geral do

Cedaps.
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Introdução

O presente relato de experiência visa partilhar reflexões e ações sobre a construção de uma

nova práxis da promoção da saúde do escolar, advindas das atividades que são desenvolvidas em

uma comunidade escolar no Município do Rio de Janeiro. Foi utilizada como metodologia a pesquisa-

ação, que possibilita a participação de todos como sujeitos ativos, capazes de atuar efetivamente em

prol da saúde.

As atividades desenvolvidas são construídas coletivamente a partir da realidade concreta da

escola, da situação real vivida no seu cotidiano. A filosofia pedagógica que respalda as ações é

aquela proposta por Paulo Freire, que valoriza a organização de experiências pedagógicas em formas

e práticas sociais que dialogam para desenvolver modos de aprendizagem e de luta mais críticos,

questionadores e coletivos.

Os estudos e ações desenvolvidos têm possibilitado o início da construção de uma nova práxis

na promoção da saúde na escola em que a comunidade escolar participa na identificação de seus

problemas e na busca coletiva de soluções, construindo uma consciência crítica e emancipadora

diante das questões de saúde.

O projeto Brincando em Saúde foi criado em 1997, a partir de atividades desenvolvidas com

graduandos e habilitandos de enfermagem em uma unidade de saúde do Município do Rio de Janeiro,

Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella. A assistência prestada às crianças, até então

fundamentada na abordagem biomédica que privilegia ações curativas e tem como enfoque principal

a doença, instigou a busca por um atendimento que considerasse a criança como sujeito, um ser

social capaz de refletir, questionar e transformar a realidade e, principalmente, decidir sobre a sua

saúde.

Dessa forma, as atividades voltadas para as crianças que freqüentavam a unidade de saúde

passaram a priorizar, construir e refletir com elas o significado das ações profissionais desenvolvidas

na unidade, bem como discutir e refletir as questões referentes à sua saúde, pautadas no conceito

ampliado de saúde da 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), que contextualizava a saúde como
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resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho,

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde.

Tais atividades apresentavam caráter lúdico, como elaboração de desenhos, pinturas, teatro

de fantoches, dramatizações sobre os vários temas relativos à saúde, nos setores de Pediatria,

Imunização e Odontologia. Os desenhos e pinturas elaborados pelas crianças eram colocados nas

dependências externas da referida unidade de saúde, construindo-se murais com o objetivo de fazer

com que as crianças fizessem, com suas construções, parte ativa e integrante da referida unidade.

Retornando à Origem para uma Nova Construção: a promoção da saúde do escolar

A partir dos pressupostos teóricos advindos da pesquisa Promoção da Saúde do Escolar:

possibilidade de um projeto comum entre enfermeiros e professores, Silva (1998), evidenciou-se a

possibilidade de o enfermeiro contribuir, em parceria com professores, na promoção da saúde do

escolar, e, assim, o projeto inicia um novo caminhar na sua interlocução com o espaço da escola.

Para a implementação dessa possibilidade, criou-se, então, parceria com uma escola pública

do Município do Rio de Janeiro, Escola Municipal Minas Gerais, onde docentes e graduandos de

Enfermagem do projeto Brincando em Saúde e da disciplina Atenção à Saúde da Comunidade

desenvolvem atividades com escolares, professores, direção, demais funcionários e pais de alunos.

O objetivo foi promover a saúde do escolar, construindo um processo de atendimento integral

à criança, possibilitando, aos escolares, o desenvolvimento de uma consciência crítica e emancipadora

nas questões de saúde.

Trajetória metodológica

Utilizou-se a pesquisa-ação, que permite a participação da comunidade escolar, como sujeito

ativo, capaz de atuar efetivamente em prol da sua saúde, considerando-se a afirmativa de Nery

(1994, p. 41) de que a saúde de uma comunidade não é determinada ou restabelecida pelos

profissionais de saúde, mas sim quando a mesma se reconhece como um grupo com interesses

coletivos e participa ativamente dos serviços de saúde na solução de seus problemas. E segundo

Thiollent (2002, p. 20):

[...] na pesquisa-ação existem objetivos práticos de natureza
bastante imediata: propor soluções quando for possível e
acompanhar ações correspondentes, ou, pelo menos, fazer
progredir a consciência dos participantes no que diz respeito à
existência de soluções e de obstáculos.

O autor destaca ainda que, além dos objetivos práticos, existem também os objetivos de

conhecimento, que fazem parte da expectativa científica que é própria às ciências sociais.
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O caminhar conjunto

Para desenvolver as ações com a comunidade escolar, procurou-se estabelecer um diálogo por

meio de duas questões norteadoras: o que é saúde? Como a escola influencia na sua saúde?

Com relação à primeira questão, as respostas apresentadas e coletadas pela equipe sinalizaram

a observação de que os grupos detinham um conceito ampliado de saúde, pois apontavam que

“saúde é socialização; saúde é prática de esportes; saúde significa não matar os bichos, pessoas e
natureza e saúde é vida”.

Na segunda questão abordada, as inquietações levantadas referiam-se a questões específicas

do cotidiano escolar, como: “estresse das aulas; sujeira na sala de aula; professores chatos; pouco
tempo de recreio e falta de computador no colégio”.

Considerando-se a especificidade das necessidades expressas, foi organizada com a comunidade

escolar (direção, professores, escolares, pais e acadêmicos de enfermagem) uma atividade na qual

todos puderam, coletivamente, pensar sobre a importância da participação de todos na identificação

de seus problemas e na busca de soluções para os mesmos. Essa ação retratou, na prática, o que diz

Stotz (1993, p. 22) sobre as ações de educação e saúde dos profissionais da saúde com a população:

A meta não seria apenas ‘explicar’, mas também ajudar indivíduos
e grupos a ‘examinar as bases sociais de suas vidas e do trabalho’,
enquanto condições adversas à saúde, e a ‘identificar’ os
problemas de saúde em suas comunidades” (no bairro, na fábrica,
na escola).

Nessa atividade, a comunidade escolar, com base em necessidades prementes, refletiu, discutiu

e construiu coletivamente várias soluções que posteriormente foram colocadas em prática.

Em outra etapa, desenvolvida com a comunidade escolar, a mesma apontou a necessidade de

outras atividades específicas com os escolares voltadas, por exemplo, para as questões relacionadas

à sua sexualidade.

Várias situações vividas no cotidiano escolar, como: comportamento exacerbado dos alunos,

no que se refere à sua sexualidade (masturbação em sala de aula, carícias trocadas pelos escolares

nos corredores da escola etc.), em função das danças, gírias e jargões difundidos pelas músicas e

mídia; casos de gravidez entre as alunas; e dúvidas quanto aos cuidados necessários para a manutenção

da saúde fizeram com que a direção, os professores, representantes dos pais e escolares buscassem

parcerias com a área de Saúde, que possibilitou a aliança e participação em temas como esses,

delineando, assim, novas ações para o projeto.

O pensamento de Paulo Freire

A filosofia pedagógica que respalda as ações é aquela proposta por Paulo Freire (1921-1997),

que possibilita a organização de experiências pedagógicas em formas e práticas sociais que dialogam

para desenvolver modos de aprendizagem e de luta mais críticos, dialógicos, questionadores e

coletivos.



270

Para melhor conhecimento dos assuntos de interesse dos escolares, foram utilizadas, em cada

série em que se iniciavam as atividades, urnas em que os escolares depositavam, por escrito, perguntas,

que, compiladas, sugeriam e apontavam as temáticas específicas inerentes aos temas que seriam

abordados.

No trabalho com as primeiras séries do ensino fundamental (3ª e 4ª séries), foram utilizadas

urnas no formato de cabeças de bonecos, chamadas Espertuto e Ovolinda. Da 5ª a 8ª série foram

utilizadas caixas de papelão encapadas, com figuras que representavam o cotidiano dos adolescentes.

Depois da análise das várias perguntas realizadas pelos escolares, no decorrer desses anos em

que foram desenvolvidas as atividades, aparecem temas recorrentes em cada série, mostrando-se

comuns no imaginário do escolar. Foram criados a partir daí módulos temáticos, nos quais os temas

de interesse dos escolares foram agrupados de forma seqüencial, gradativa, coerente e didática para

serem abordados em vários encontros.

Os temas trabalhados em cada módulo partem da fala cotidiana dos escolares, de suas vivências

e se respaldam no conhecimento científico específico de cada temática. Foram construídos vários

materiais didáticos, como painéis, placas anatômicas, músicas e histórias em quadrinhos, que facilitam

a correlação teórico/prática dos conteúdos.

Para o desenvolvimento das temáticas, utilizam-se atividades lúdicas, como fantoches, jogos e

brincadeiras, nas quais o processo ensino-aprendizagem acontece de forma prazerosa, respeitando

a curiosidade própria da criança e contextualizando o seu cotidiano.

No decorrer do diálogo estabelecido nas atividades, foram trazidas para discussão, utilizando-

se dinâmicas, jargões e crendices do dia-a-dia, cenas de novelas, músicas e comportamentos

incentivados pela mídia.

Ao final de cada módulo, é realizado o feedback por meio de jogos, buscando-se perceber se

os conteúdos trabalhados atenderam às necessidades dos escolares, uma vez que cada jogo é

composto pelas perguntas que foram feitas e colocadas nas urnas pelas crianças. Dessa forma, ao

final da atividade, as crianças respondem às suas próprias perguntas.

A problematização do projeto se faz presente a cada dia, quando os sujeitos envolvidos dialogam

criticamente sobre o conhecimento construído, gerando constantes transformações. Essa capacidade

de transformar é, segundo Freire (2002, p. 39), inerente ao homem, pois:

[...] somente o homem, como um ser que trabalha, que tem um
pensamento – linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si
mesmo e sobre a sua própria atividade, que dele se separa,
somente ele, ao alcançar tais níveis, se fez um ser da práxis.
Somente ele vem sendo um ser de relações num mundo de
relações. Sua presença num tal mundo, presença que é um estar
com, compreende um permanente defrontar-se com ele.

As atividades realizadas são direcionadas pelo pensamento freireano, no qual todos os sujeitos

da construção são significativos e co-responsáveis pelo processo.

[...] fazendo educação numa perspectiva crítica, progressista, nos

obrigamos, por coerência, a engendrar, a estimular, a favorecer,
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na própria prática educativa, o exercício do direito à participação
por parte de quem esteja direta ou indiretamente ligado ao que
fazer educativo. (FREIRE, 2001a, p. 65).

Assim, os temas abordados correspondem à curiosidade e ao interesse dos escolares, e os

conteúdos são compartilhados de acordo com sua linguagem e vivências cotidianas, problematizando,

dessa forma, com base no método freireano, o conhecimento científico específico para cada temática.

As ações desenvolvidas pelo estudo apontam vários resultados positivos. No aspecto do

desenvolvimento progressivo de toda a comunidade escolar, é realizado um trabalho interdisciplinar

entre educadores e enfermeiros que intensifica e aprofunda a cada ano de trabalho. A participação

da comunidade escolar (direção, professores, pais e escolares), na identificação de seus problemas

e na busca coletiva de soluções para os mesmos, estimula a construção de uma consciência crítica e

emancipadora diante das questões de saúde. O partilhar de conhecimentos específicos entre

profissionais da educação e da saúde permite a construção de uma nova práxis na promoção da

saúde do escolar.

Os resultados que se referem ao aspecto científico e acadêmico do estudo mostram-se na

elaboração de várias pesquisas que são apresentadas em eventos científicos da área da Educação,

como também da Saúde. Tais apresentações ensejaram premiações do estudo, recebendo menção

honrosa pela relevância da abordagem e contribuição do tema no V Congresso Nacional da Rede

Unida; I Fórum Nacional de Redes em Saúde; II Mostra Paranaense de Produção em Saúde da

Família, realizada na Cidade de Londrina, em 2003, e Diploma de Honra ao Mérito, sendo classificado

no prêmio Lais Netto dos Reis, patrocinado pela Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no 11º Congreso Panamericano de Profesionales de

Enfermería e 55º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Vida com Justiça Social, na Cidade do Rio

de Janeiro, em 2003.

A participação em vários eventos científicos possibilitou, também, convites de outras escolas

públicas e privadas para o desenvolvimento de nossas atividades, reforçando nossa certeza na

importância do desenvolvimento de atividades e pesquisas que visem à promoção da saúde do escolar.

Conclusão

As ações desenvolvidas são continuamente refletidas, mediante diálogo entre todos os sujeitos

que participam dessa construção, gerando novas ações que possibilitam a transformação. Novamente

é o pensamento de Freire (2002, p. 52) que guia a realização das atividades:

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em
torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um
conhecimento experimental), é a problematização do próprio
conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade
concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor
compreendê-la, explicá-la, transformá-la.

As atividades e os estudos desenvolvidos no projeto Brincando em Saúde, bem como na disciplina

de Atenção à Saúde da Comunidade da Escola de Enfermagem, pautados no pensamento filosófico
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e educativo de Paulo Freire, têm possibilitado recriar e refazer práticas educativas e assistenciais.

No decorrer dessa caminhada, vivencia-se o que Freire (2001a, p. 25-26) instiga a refletir:

 [...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou
alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina
ao aprender [...]. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. [...]
inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado
em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o
ensinado.

A ousadia de não aceitar o estabelecido, o refletir e o questionar da prática educativa e

assistencial favorece a percepção de todos que integram o processo, como sujeitos, agentes

facilitadores da mudança e da revisão da prática cotidiana, que pode então ser recriada e refeita.

Nesse sentido, a partir das atividades desenvolvidas com os escolares, vem-se atendendo ao objetivo

proposto pelo projeto, quando as ações de enfermagem implementadas são revistas, reconhecidas e

reconstruídas coletivamente com a comunidade.
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Introdução

A promoção da saúde é um campo de conhecimento relativamente recente na história da
saúde pública e se encontra em plena ebulição e rápida expansão, tendo se tornado uma das áreas
onde ocorrem a inovação e a experimentação em saúde.

No presente artigo, a promoção da saúde é conceituada como estratégia muito bem-definida
por Ferraz (1996), como intervenções, propostas, processos e movimentos que, atacando as causas
mais básicas das doenças e apontando para novas formas ou condições de trabalho, de vida e de
relacionamento do homem consigo mesmo, com seus semelhantes e com o meio ambiente, podem
influenciar decisões individuais, grupais e coletivas que objetivem melhorar a qualidade de vida dos
seres humanos.

A promoção da saúde não concerne exclusivamente ao setor Saúde, ao contrário, ela é o
resultado de ações intersetoriais, agindo nos determinantes gerais da saúde e da qualidade de vida.
Cada um dos setores da administração pública, como educação, saúde, assistência social, agricultura,
desenvolvimento urbano e meio ambiente, esporte, cultura, entre outros, deverá ter suas estratégias
de atuação balizadas por políticas saudáveis.

A interdisciplinaridade e a intersetorialidade estão implícitas no processo de promoção da
saúde. Pensar e agir interdisciplinarmente são ações que constituem uma caminhada que se apóia no
conceito de saúde como qualidade de vida. A intersetorialidade, para Junqueira (1997), pode ser
entendida como a articulação de saberes e experiências no planejamento, na realização e na avaliação
de ações, com o objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, objetivando
um efeito sinérgico no desenvolvimento social, incluindo vários setores responsáveis pelas políticas
públicas.

De acordo com Mendes (1996), a intersetorialidade não anula a singularidade do fazer setorial
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pela instituição de uma polivalência impossível; ao contrário, reconhece os domínios temáticos,
comunicando-os para a construção de uma síntese em prol de ações e políticas com o intuito de
envolver o indivíduo e a coletividade.

Os municípios brasileiros, cada vez mais, têm sido protagonistas de ações inovadoras no
campo das políticas públicas. Desenvolver políticas setoriais, buscando a interface com as demais,
tem mobilizado gestores e técnicos municipais em vários municípios do País, que tentam garantir à
população de seus municípios o atendimento às suas demandas de forma mais integrada.

Particularmente em Sobral/CE, gestores e técnicos da administração municipal assumiram
como meta promover a qualidade de vida da população. Nesse sentido, a escola, como espaço social
que agrega um grupo etário em processo de formação e em fase de inquietações, destacou-se como
um cenário ideal para implementação de ações de promoção da saúde e a construção de valores e
hábitos de vida saudáveis.

A ação educativa em saúde dentro das escolas foi compreendida como um processo para
conduzir os indivíduos e/ou grupos a assumirem ou ajudarem na melhoria das condições de sua
saúde. A escola foi considerada um espaço propício para a qualificação de jovens, fortalecendo-os
para o enfrentamento da vida em todas as suas dimensões.

No presente relato, após a descrição das características demográficas e socioeconômicas, da
Estratégia de Saúde da Família e do setor de Educação do Município de Sobral (setores diretamente
relacionados ao presente relato), serão apresentados os objetivos e alguns resultados dos projetos e
ações de promoção da saúde, desenvolvidos intersetorialmente nas escolas da rede pública municipal

de Sobral de 1997 a 2004, bem como apresentada sua matriz intersetorial (quadro 1).

Quadro 1. Matriz de projetos e ações intersetoriais desenvolvidos nas escolas municipais de Sobral

Legenda:
Participação no Projeto
Coordenação do Projeto

Notas:
1. Secretaria de Trabalho e Ação Social (Seta)
2. Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
3. Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (ESFSF)
4. Serviço Social do Comércio (Sesc)

Órgãos e instituições envolvidos

Projetos e ações intersetoriais Secretarias Municipais Estaduais Não-Governamentais
Desenvolvimento Desenvolvimento Urbanismo e Esporte Desenvolvimento Seta1 UVA2 ESFSF3 Sesc4

da Educação Social e Saúde Meio Ambiente Econômico
Semeando Ecologia: Educação
Ambiental nas Escolas

Amor à Vida: Prevenir é
Sempre Melhor

Conversando sobre Prevenção
às DST/Aids nas Escolas

Apoio aos Alunos Portadores
de Necessidades Educativas
Especiais

Segundo Tempo

Pedalando sem Dengue

Saúde Bucal nas Escolas

Escuta Sobral
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Sobral: características demográficas e socioeconômicas, da Estratégia de Saúde da
Família e do setor Educação

O Município de Sobral encontra-se situado na zona do sertão centro-norte do Ceará, distante

224 km de Fortaleza, capital do estado. É constituído por 11 distritos, com uma área territorial de

1.729 km². Dispõe de uma população de 172.685 habitantes, sendo 51,5% do sexo feminino e

48,5% masculino. Da população total do município, 86% residem na zona urbana e 14%, na rural

(BRASIL, 2005).

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005),

em 2000, dos domicílios particulares permanentes totais, 94% eram abastecidos pela rede pública

de água, 59,4% tinham o lixo coletado diretamente e 74,3% possuíam instalação hidrossanitária.

A economia tem apresentado, nos últimos anos, um crescimento acentuado do setor industrial,

destacando-se as indústrias de transformação, como as de vestuário, calçados, artigos de tecidos e

de produtos alimentícios. Uma única fábrica de calçados, a Grendene Calçados, é responsável pela

geração de aproximadamente 15 mil empregos diretos.

No setor agrícola, além dos cultivos tradicionais de algodão, milho e feijão, o município vem

investindo no plantio de pimenta do tipo tabasco para exportação e de uva para a produção local de

vinho. As atividades de serviços e comerciais também são responsáveis pela alimentação e

movimentação da economia local.

Sobral é considerado um município-pólo, destacando-se não só pela influência na economia

da região, mas também pela implementação de políticas públicas integradas que tem impulsionado

o desenvolvimento sociocultural em âmbito regional. Os serviços públicos municipais são tidos

como referência na Região Centro-Norte.

No nível político-administrativo, a partir de 1997, iniciou-se em Sobral um processo de

reflexão, planejamento e ação que visa à construção de um novo modelo de gestão, cuja meta é a

melhoria da qualidade de vida da população, garantida pelo desenvolvimento de políticas públicas.

Diagnósticos setoriais realizados logo no início do trabalho, em 1997, demonstraram a ausência

de políticas públicas efetivas e de infra-estrutura. As ações da administração municipal eram

desenvolvidas apenas de forma pontual e esporádica, os equipamentos públicos estavam sucateados

e havia uma grande desmotivação dos servidores públicos municipais.

Diante desse diagnóstico, foram traçadas as principais políticas municipais a serem

implementadas pela administração pública: saúde, educação, desenvolvimento urbano e habitação,

que garantissem a ocupação profissional e a geração de renda, o desenvolvimento da agricultura, a

proteção social à criança, ao adolescente e ao idoso.

Nos últimos sete anos, percebe-se uma mudança significativa na qualidade dos serviços e da

atenção prestada à população, além da ampliação dos equipamentos sociais, melhoria da infra-

estrutura urbana e habitacional, geração de emprego e renda, recuperação e valorização do patrimônio

histórico-cultural, entre outros aspectos (CANUTO, 2000; COELHO NETO, 2000; RODRIGUES,

2000; VIEIRA NETO, 2000).

Como conseqüência desse trabalho, identifica-se a melhoria dos indicadores sociais, como

redução da taxa de analfabetismo da população de 15 anos de idade ou mais, que de 24%, em 1999,

passou para 17,20%, em 2002, a redução da taxa de mortalidade infantil de 60 óbitos por mil
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nascidos vivos, em 1997, para 18 por mil, em 2002, e a redução da taxa de desemprego (ANDRADE,

2004).

A Estratégia de Saúde da Família em Sobral

A organização da atenção primária à saúde, mediante a Estratégia de Saúde da Família, iniciou-

se em 1997. Atualmente, ela está presente em 29 territórios nas áreas urbana e rural de Sobral,

cobrindo aproximadamente 95% da população. As equipes de saúde da família articulam-se com

diferentes parceiros para intervir na realidade local.

São 40 equipes de saúde, envolvendo cerca de 380 profissionais, entre agentes de saúde,

auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos,

fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que procuram atuar

a partir da compreensão dos determinantes sociais no processo saúde-doença.

A ação intersetorial é uma ferramenta imprescindível para que o trabalho dos profissionais

que atuam na Estratégia de Saúde da Família alcance seus propósitos em termos de qualidade de

saúde e vida das pessoas e dos grupos sociais (BRASIL, 2001). A partir dessa compreensão, as

equipes têm buscado freqüentemente a parceria de outros setores da administração pública e da

sociedade organizada de uma forma geral.

O setor Educação é um dos parceiros mais importantes para o sucesso das ações de saúde,

que necessariamente dependem da conscientização e mobilização popular para alcançar sucesso.

Um dos exemplos fragorosos da necessidade dessa parceria é o caso do controle da endemia de

dengue.

A rede pública municipal de educação de Sobral

A rede pública municipal de educação no período avaliado era composta por 38 escolas, que

envolviam 31.303 alunos e 1.104 professores. O processo exaustivo de luta pela melhoria quantitativa

e qualitativa dos indicadores escolares, no período de 1997 a 2003, permitiu a visualização de

avanços significativos: ampliação em 147% no número de crianças matriculadas na escola; aumento

no percentual de crianças alfabetizadas na 1ª série de 40%, em 2001, para 90,7%, em 2003; ampliação

da rede física, com construção e montagem de oito escolas de ensino fundamental e três centros de

educação infantil (SOBRAL, 2003).

Além dessa luta pela melhoria dos indicadores escolares, a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento da Educação de Sobral atuou de forma intersetorial na geração de ações e atividades

que eram potencialmente promotoras da saúde. Foram projetos e parcerias que tiveram nas escolas

e no entorno focos dirigidos, demonstrando que a escola, como espaço de aprendizagem, pode ser

também promotora da saúde, incorporando estratégias que fossem produtoras de qualidade de

vida, educação, saúde e meio ambiente saudável.

Articular a alfabetização e conteúdos formais do ensino fundamental com iniciativas nas áreas

de Meio Ambiente, Saúde e Sexualidade, Esportes, Prevenção e Promoção da Saúde Bucal e Atenção

às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais são estratégias que fazem também

da escola um espaço de acolhimento e inclusão social.
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Ações e projetos

Esse relato procura descrever estratégias, programas e ações que, de forma intersetorial,

foram desenvolvidos na rede municipal de ensino de Sobral no período de 1997 a 2004. Para tanto,

foram realizadas revisão bibliográfica, pesquisa e análise de documentos para possibilitar o relato

de estratégias, programas e ações intersetoriais que envolveram escolas de ensino fundamental e

ensino médio de Sobral, no período de 1997 a 2004, cujos objetivos fossem a promoção da saúde e

qualidade de vida dos estudantes, professores e da comunidade em geral.

Assim, apresenta-se uma breve descrição de oito projetos intersetoriais desenvolvidos nas

escolas de Sobral no período estudado. No quadro 1, é apresentada a matriz intersetorial dos projetos

previamente descritos.

Projeto Semeando Ecologia: educação ambiental nas escolas

A ação é uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio

Ambiente que vem sendo realizada desde 2003 (quadro 1). Conta com a participação de 25 do total

de 38 escolas municipais em 20 bairros e quatro distritos, totalizando 5.783 pessoas da comunidade

escolar envolvidas (SOBRAL, 2003).

O projeto trabalha a educação ambiental como um processo de reconhecer valores e esclarecer

conceitos de modo a permitir a criação de habilidades e atitudes que sirvam para compreender e

apreciar a relação mútua entre o homem, sua cultura e seu meio biofísico. Objetiva desenvolver

competências que permitam aos alunos compreender o mundo e atuar como indivíduos e como

cidadãos, utilizando conhecimentos populares tradicionais e de natureza científica, possibilitando

às crianças o conhecimento e o despertar da consciência de assumir atitudes preservadoras e

transformadoras com relação ao meio ambiente.

Trabalha de forma interdisciplinar e por meio de vivências, enfatizando o estudo local e regional.

Suas ações voltam-se para o desenvolvimento de hortas e farmácias vivas nas escolas, capacitação

de professores, oficinas educativas de reciclagem de lixo e abordagem de literatura ambiental. O

projeto envolve também a comunidade, por meio de reuniões, gincanas e oficinas com os pais dos

alunos.

Projeto Amor à Vida: prevenir é sempre melhor

Este projeto é coordenado pelo Governo do Estado do Ceará, por intermédio de sua Secretaria

de Trabalho e Ação Social (Setas), em uma parceria que envolve os municípios cearenses (quadro

1). No nível local, conta com a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da

Educação, que trabalha em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e

Saúde. Com três anos de existência, a experiência tem como objetivo geral contribuir para o

incremento da Política Estadual de Atenção aos Adolescentes e suas Famílias. Como objetivos

específicos, destacam-se:

• fortalecer ações intersetoriais entre saúde, educação e assistência social em âmbito local;

• habilitar os educadores para a implementação de temas transversais, com ênfase na
orientação sexual e na promoção da saúde dentro do projeto político-pedagógico das escolas;
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• implantar grupos de adolescentes promotores de qualidade de vida nas escolas por meio
dos Projetos Aprender, Brincar e Crescer (ABC), centros comunitários (CC), centros sociais
urbanos (CSU);

• habilitar os educadores sociais a pôr em prática, em suas atividades diárias, abordagens de
promoção da saúde e orientação sexual nos projetos ABC, nos CC e nos CSU.

A estrutura do projeto está organizada em núcleos, central, regionais e municipais, que apóiam

a execução, o acompanhamento e a avaliação das ações desde o nível local até o nível central. As

capacitações junto aos professores e coordenadores pedagógicos do município e do estado

trabalharam os temas relação de gênero; sexualidade; gravidez na adolescência; planejamento

familiar; DST/aids; família; violência doméstica e prevenção ao uso indevido de drogas.

No ano 2000, foram capacitados professores e coordenadores pedagógicos de 18 escolas da

rede pública da sede do município, beneficiando 3.461 alunos. Em 2001, foram capacitados 227

professores de 45 escolas e 11.793 alunos participaram do projeto.

Com planos anuais, em 2003, foram contempladas 21 ações divididas em três eixos temáticos:

saúde integral do adolescente, desenvolvimento de recursos humanos e materiais e articulação

intersetorial para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações.

Projeto Conversando sobre Prevenção das DST/Aids nas Escolas

O Projeto Aids: Educação e Prevenção, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, da Escola

de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social e Saúde (quadro 1), promove oficinas educativas com adolescentes de escolas públicas de

Sobral, com o intuito de reduzir os riscos de disseminação das DST/aids, tratando de temas como:

sexualidade na adolescência; adolescência nos tempos de Aids; descobrindo meu corpo; relações

de gênero; sexo seguro e prevenção de DST e HIV. As atividades são implementadas por dinâmicas,

utilizando como recursos música, dramatização, colagem, jogos e rodas de conversas.

Projeto de Apoio aos Alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais e
Dificuldades de Aprendizagem

Compreendendo que a integração das pessoas com necessidades educativas especiais deve

ser pensada como um processo que permite a inclusão dos portadores de deficiência física, visual,

mental, auditiva, múltipla, superdotados, condutas típicas e dificuldades específicas de aprendizagem

no ensino regular e que a escola inclusiva deve assegurar, ainda, o atendimento especializado na

rede municipal, estadual e conveniada, o Município de Sobral aceitou, em 2003, o desafio de

materializar essa compreensão.

Iniciado em setembro de 2003, esse projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento da Educação (quadro 1), teve como objetivo promover a melhoria da qualidade

do processo ensino-aprendizagem dos alunos portadores de necessidades educativas especiais e

dificuldades específicas de aprendizagem. Para tanto, tem buscado:

• fornecer subsídios aos educadores para a inserção desses alunos, a partir da montagem de
equipe de 50 professores de Apoio Pedagógico Específico que atuarão nas escolas
municipais;
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• promover trabalho preventivo de dificuldades de aprendizagem nas escolas da rede pública
municipal;

• preparar a comunidade escolar para a inserção de alunos com necessidades educativas
especiais nas séries regulares, garantindo uma convivência respeitosa e igualitária, evitando
comportamentos de rejeição ou superproteção;

• estabelecer intercâmbio com os familiares desses alunos com vistas a sensibilizá-los e envolvê-
los no processo ensino-aprendizagem;

• trabalhar em parceria com as equipes de saúde da família no sentido de identificar portadores
de necessidades educativas especiais nas comunidades, visando a inseri-los no sistema regular
de ensino.

A meta inicial é o atendimento a 760 alunos nas 38 escolas da rede municipal de ensino, com

montagem de turmas de 20 alunos por professor de apoio pedagógico, funcionando no próprio

turno em que a criança e o adolescente estudam.

Projeto Segundo Tempo

O Projeto Segundo Tempo constitui-se em uma iniciativa conjunta dos ministérios do Esporte

e da Educação, em parceria com os municípios, para democratizar o acesso à prática esportiva nos

estabelecimentos públicos de educação no Brasil. A partir do desenvolvimento de atividades esportivas

no contraturno escolar, objetiva a inclusão social, o bem-estar físico, a promoção da saúde e do

desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes, de maneira especial àqueles que se encontram

em situação de vulnerabilidade social.

No Município de Sobral, a meta é implantar núcleos de esportes que atendam a cerca de 6 mil

alunos, sendo 200 alunos por escola escolhida como sede de núcleo. O projeto desenvolve-se como

ação integrada a escola visando ao aumento da permanência do aluno na escola. Aponta como

objetivos específicos:

• possibilitar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente;

• dar acesso às mais variadas formas de manifestações esportivas e de lazer;

• melhorar a estrutura física esportiva das escolas municipais;

• melhorar a aprendizagem dos conteúdos curriculares por meio de um trabalho
interdisciplinar.

O projeto, iniciado em 2004, conta com um total de 31 núcleos implantados e em

funcionamento, sendo que 25 deles funcionam em escolas da rede municipal de ensino e seis em

escolas estaduais. Atende à sede e aos distritos de Sobral, alcançando atualmente cerca de 5 mil

alunos na faixa etária de 7 a 17 anos.

Sob a coordenação de um professor de educação física e com o apoio de acadêmicos do curso

de Educação Física, o projeto desenvolve atividades esportivas individuais e coletivas duas vezes

por semana, utilizando propostas lúdicas que valorizem e resgatem as culturas local e regional;

desenvolve jogos e/ou festivais esportivos intra e interescolares, com participação, no final do ano,

de evento esportivo nacional.

Localmente, o projeto é efetivado mediante uma parceria da Secretaria Especial de Esportes

de Sobral, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação, da Universidade Estadual

Vale do Acaraú, do Sesc/Sobral e da Secretaria de Educação do Estado, por intermédio de sua

regional sediada em Sobral (quadro 1).
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Pedalando sem Dengue

Pedalando sem Dengue foi uma campanha desenvolvida durante o ano de 2003, dentro do

conjunto de outras estratégias de controle do mosquito Aedes aegypti. Por intermédio das Secretarias

Municipais de Educação e de Desenvolvimento Social e Saúde (quadro 1), atuou junto às escolas da

rede pública municipal e estadual, visando modificar a atitude dos alunos e de seus familiares no

combate à dengue.

A ação constou, no primeiro momento, de palestras em todas as escolas envolvidas com a

campanha, ilustradas com a presença do laboratório, que permitiu aos alunos conhecerem as diferentes

fases de desenvolvimento do mosquito e suas formas de proliferação. No segundo momento, animado

pela participação do grupo de adolescentes que compõem o Circo Saúde Alegria, ocorreram

atividades de visita às escolas municipais em que alunos, sorteados por cada escola, receberam

como prêmio uma bicicleta, desde que não tivesse em sua casa locais de proliferação ou focos do

mosquito.

As condições da casa e dos arredores eram avaliadas por agentes sanitaristas. A campanha

entregou 80 bicicletas, abrangendo 42 escolas e 26.800 alunos.

Saúde bucal nas escolas

As escolas são espaços bastante favoráveis para o desenvolvimento de atividades coletivas em

saúde bucal, tendo-se em vista as possibilidades de atuação junto aos professores, pais e conselho

escolar, entre outros. A presente ação tem como coordenadora a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e Saúde, contando com a parceria da Secretaria da Educação (quadro 1).

Segundo levantamento epidemiológico realizado pelo Projeto Sobral 2002, a identificação, na

idade de 12 anos, de CPO-D (número médio de dentes cariados, perdidos e obturados por escolar

examinado) de 1,81 é considerada satisfatória. Entretanto, na faixa etária de 15 a 19 anos, a situação

se agrava, com o índice CPO-D da ordem de 5,91 e com apenas 70% dos jovens com todos os

dentes presentes na boca; a meta da OMS para esta última faixa etária é que 85% das pessoas

devam apresentar todos os dentes permanentes irrompidos presentes (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2005).

Isso mostra que é fundamental fazer maiores investimentos em ações coletivas, que incluam

faixas etárias tradicionalmente excluídas da atenção à saúde bucal. Desse modo, foram planejadas

diferentes ações em desenvolvimento para atender a creches e escolas:

• identificar crianças de alto risco para encaminhamento e acompanhamento da família pela
equipe de saúde bucal;

• viabilizar a escovação dentária diária das crianças, com supervisão indireta;

• realizar aplicação tópica de flúor;

• desenvolver ações educativas a partir de metodologia problematizadora para abordar junto
aos professores os temas: importância da dentição sadia, higienização dentária e importância
do flúor. Essa atividade pode ser realizada pela equipe de saúde bucal, com apoio dos
educadores em saúde;

• realizar bochecho semanal com flúor nos locais sem fluoretação da água de abastecimento
público ou que consumam água de outras fontes não fluoretadas;
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• implantar a Semana de Saúde Bucal, com definição junto à Secretaria Municipal de Educação
para apresentação das experiências vivenciadas nas escolas durante o ano a partir de
atividades, como concurso de redação, teatro, feira de ciências etc.

Projeto Escuta Sobral

O Projeto Escuta Sobral é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Sobral, implementada

em 2002, que consiste em uma proposta de cooperação entre a Secretaria de Desenvolvimento da

Educação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Saúde, a Fundação de Ação Social e

a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, destinado à comunidade surda de Sobral. Os objetivos

são despertar a sociedade para a problemática da surdez, orientar pais e preparar profissionais para

o trabalho com pessoas surdas, bem como promover a integração sociocultural e profissional das

pessoas portadoras de deficiência auditiva.

Dentro do Projeto Escuta Sobral desenvolve-se um programa intitulado Triagem Auditiva

Escolar, iniciado em abril de 2003, direcionado para o público escolar, mais precisamente para

crianças na faixa etária de 7 anos. Com a perspectiva de estimular a participação das 38 escolas

públicas do Município de Sobral na detecção precoce de perdas auditivas, sensibilizá-las quanto aos

cuidados com a audição e a integração do portador de deficiência auditiva na escola, outros objetivos

foram traçados:

• orientar as escolas municipais quanto à prevenção da surdez no escolar;

• capacitar as escolas para fazer pré-triagem auditiva;

• detectar precocemente as perdas auditivas na idade escolar – 1ª série regular;

• fornecer subsídios que favoreçam melhor compreensão do problema por parte dos
componentes da escola e da família, minimizando a rejeição e a superproteção da criança
portadora de deficiência auditiva e reduzindo as possibilidades de discriminação e
segregação;

• fornecer estratégias que favoreçam a atuação da escola e da família, quanto ao
desenvolvimento auditivo e à comunicação do deficiente auditivo;

• propiciar maior integração da criança portadora de deficiência auditiva, mediante o
envolvimento dos alunos, professores e demais componentes da escola.

• O projeto desenvolveu uma campanha escolar intitulada: “Ouvido, meu companheirinho,
preciso de você”, e se dividiu em três fases:

- pré-triagem de 2.416 alunos na faixa etária especificada, pelos coordenadores
pedagógicos das escolas;

- atendimento de 663 alunos em otorrinolaringologia e fonoaudiologia;

- diagnósticos, acompanhamentos e intervenções no Centro de Especialidades Médicas,
com um atendimento de 12 crianças que apresentaram diagnóstico de perda auditiva.

Considerações finais

O trabalho articulado entre os setores da Educação, Saúde, Esporte, Economia e Cultura,

entre outros, vêm transformando o discurso em possibilidades concretas de alcance de uma cidade

mais saudável no caso de Sobral. O segredo é estar disposto a conversar, a articular e não se acomodar,
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aceitando modelos falidos e ineficazes. O grande desafio é ousar na criatividade e romper com a

estrutura estabelecida que privilegia a segmentação, as ações individuais, mecanicistas e curativas.

A integração de esforços entre os diversos setores da administração pública vem sendo um

exercício desafiador em Sobral, que exige uma profunda conscientização dos profissionais de sua

necessidade e persistência para que as experiências iniciadas não morram por falta de articulação

entre os técnicos que atuam nos diversos setores.

A liderança do prefeito municipal no processo de construção de estratégias e projetos

intersetoriais e a participação dos secretários das diversas pastas para mantê-los tornam-se

imprescindíveis para sua continuidade e aprofundamento.
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Introdução

A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 25 anos é uma estratégia para

enfrentar os múltiplos problemas que afetam o bem-estar das populações humanas e o ambiente em

que elas vivem.

O termo, associado a um conjunto de valores, como qualidade de vida, eqüidade, cidadania e

participação, refere-se a uma combinação de estratégias, com a idéia de responsabilização múltipla

pelos problemas de saúde, assim como pela proposição de soluções.

“Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e seus determinantes, propõe a
articulação de saberes técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais e comunitários,
públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução”. (BUSS, 1998).

Nessa concepção abrangente, inúmeros são os cenários para a implementação de ações que

favorecem a melhoria dos níveis de vida e de saúde das populações. Os cenários da promoção da

saúde passam a incluir todos os espaços-ambientes onde transcorre a vida cotidiana: a escola, os

locais de trabalho e lazer, as cidades em seu conjunto.

A escola, enquanto espaço de convivência e formação de crianças e adolescentes, é considerada

um dos cenários privilegiados da promoção da saúde. A escola que valoriza a criança e o adolescente

como sujeitos, garantindo-lhes, ao mesmo tempo, igualdade de direitos e oportunidades, e

reconhecimento da sua diversidade, abre espaços para a participação e o exercício da cidadania.
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Cria uma cultura de reflexão coletiva e de aperfeiçoamento permanente dos profissionais que nela

atuam, garantindo uma multiplicidade de situações de aprendizado. A medida em que também se

articula com a comunidade e sua rede de apoio, assume integralmente o compromisso com uma

escola de qualidade.

A promoção da saúde na escola emerge, portanto, como uma estratégia para a superação de

antigos modelos de saúde escolar – centrados na inspeção sanitária e no ensino de regras de higiene,

e para o estabelecimento de um compromisso ativo e intersetorial com a saúde e qualidade de vida

das gerações presentes e futuras (VALADÃO, 2004).

Vale a pena ressaltar que, embora não haja no Brasil uma política para a promoção da saúde

na escola, várias iniciativas que ocorreram nos últimos anos facilitaram e incentivaram a realização

de ações nesse sentido. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1997) dá

ênfase a uma formação cidadã dos alunos, para que possam agir como sujeitos conscientes, capazes

de refletir, de se organizar, de participar e decidir sua própria história dentro da sociedade (MEYER,

1998).

Complementando a LDB, foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação, que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e têm peso

de lei. De acordo com essas diretrizes, as escolas brasileiras têm vida autônoma e apoio legal para o

desenvolvimento de uma educação pública e de qualidade para todos. A saúde está incluída entre os

componentes necessários para a formação cidadã.

No período entre 1996 e 2000, foram elaborados e distribuídos, em larga escala, os Parâmetros

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) que, diferentemente das proposições anteriores, não têm

força de lei. Eles constituem referenciais orientadores para a construção curricular nos estados e

municípios, e apontam para a realização de escolhas significativas no contexto regional e/ou local.

Propõem como temas transversais: ética, saúde, meio ambiente, trabalho e consumo, orientação

sexual e pluralidade cultural. O tema saúde adota a promoção da saúde como referencial conceitual

para a abordagem dos conteúdos e para a construção de projetos de trabalho na escola.

Esse instrumental legal/institucional serve de base para a superação do modelo tradicional de

saúde escolar. A marca principal dos programas de saúde na escola, que se consolidaram ao longo

do século XX, sob a denominação de saúde escolar, foi o ensino de medidas higiênicas e de

comportamentos saudáveis padronizados, definidos inicialmente pela moral e pelos costumes e

justificados, nas décadas mais recentes, por conhecimentos apoiados nas ciências biológicas.

Uma nova visão vem sendo construída como parte de um processo de ampliação do conceito

de saúde para além do individual e orgânico e, na perspectiva da educação, como parte da busca de

ressignificação da escola e de aproximação do projeto político pedagógico da realidade vivida pelas

comunidades escolares. Essa nova visão serve hoje de inspiração para inúmeras iniciativas regionais

e locais, que buscam sustentação em enfoques mais democráticos e inovadores (MEYER, 1998).

Com a finalidade de conhecer as ações e projetos voltados para a promoção da saúde na

escola, desenvolvidos pelos sistemas estaduais de ensino, realizou-se, entre agosto e outubro de

2002, um levantamento junto às Secretarias Estaduais de Educação de todo o Brasil. Trata-se de um

recorte possível, entre tantos outros, para iniciar a construção de um grande retrato que permita

reconhecer, trocar e intercomunicar experiências, progressos e desafios no campo da promoção da

saúde na escola brasileira.
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A motivação para a realização dessa pesquisa teve, portanto, duas vertentes: iniciar um

levantamento das ações e dos projetos voltados para a promoção da saúde, em âmbito escolar,

desenvolvidos em nível estadual, e identificar, na percepção dos secretários estaduais de Educação,

as relações entre essas iniciativas e a concepção de promoção da saúde, nos termos em que é definida

pela Organização Pan-Americana da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde.

Os procedimentos metodológicos

O processo de realização do levantamento teve início com a elaboração de uma carta de

apresentação e de um questionário semi-estruturado, dirigidos aos secretários estaduais de educação

dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Foram realizados e renovados periodicamente os

contatos para apresentar a pesquisa, solicitar e incentivar a adesão.

As informações coletadas a partir da devolução dos questionários foram compiladas, com

vistas a produzir um retrato panorâmico das iniciativas brasileiras de nível estadual. As informações

provenientes das questões abertas e dos materiais anexados aos questionários foram organizadas

em um quadro síntese. Realizou-se um agrupamento por categorias, construídas a partir da

identificação do foco principal dos projetos e ações mencionados.

A análise dos resultados foi realizada a partir do referencial conceitual e programático

apresentado na publicação Escuelas Promotoras de Salud: modelo y guia para la acción
(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1996).

Resultados e discussão

Dos 27 questionários enviados, foram obtidas respostas de 19 secretários estaduais de

Educação, representando 70% do total. Todas as secretarias que retornaram a pesquisa informaram

já terem realizado ou estarem realizando, no momento, ações e projetos na área da Saúde em suas

respectivas redes de ensino.

Cabe ainda delimitar o alcance dos resultados obtidos na medida em que as respostas ao

questionário visaram atender a uma solicitação pontual de informações e não necessariamente

refletem a riqueza das experiências nesse campo. O que se deseja enfatizar, portanto, é que os

resultados apresentados, embora muito significativos, não expressam, necessariamente, o conjunto

das estratégias de promoção da saúde na escola desenvolvidas nas redes estaduais de ensino.

As repercussões da promoção da saúde nas programações escolares estaduais

O levantamento mostrou que a maior parte dos secretários estaduais de Educação considerou

significativa a repercussão da proposta de promoção da saúde entre os técnicos de seu estado.

Apenas dois consideram que a proposta é desconhecida entre os técnicos da área da Educação,

correspondendo aos estados nos quais o secretário avalia que a proposta não teve repercussão até o

momento.
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Tabela 1. Repercussão da promoção da saúde (2002)

As fontes de informação sobre a proposta de promoção da saúde na escola, citadas em resposta

ao questionário, foram bastante diversificadas e, geralmente, múltiplas. As Secretarias Estaduais de

Saúde e de Educação, e o Ministério da Saúde foram mencionados com maior freqüência. A

universidade foi assinalada em um dos questionários. Outras fontes de informação sobre a promoção

da saúde na escola foram apontadas por oito secretários estaduais de Educação. A questão não foi

respondida nos questionários devolvidos por três estados (dois deles consideram que a repercussão

local da proposta de promoção da saúde foi nula ou irrelevante).

Tabela 2. Fontes de informações sobre promoção da saúde (2002)

Nove secretários consideram algumas ações implementadas na rede estadual de ensino,

alinhadas com a proposta de promoção da saúde, e sete apontam que as políticas e ações estão

alinhadas, em seu conjunto, com a concepção de promoção da saúde na escola apresentada. Essa

questão não foi respondida em dois questionários.

Quanto às estratégias de operacionalização da promoção da saúde na escola, verifica-se que

nove secretarias estaduais de Educação citaram a elaboração de textos e documentos e dez assinalaram

a confecção de materiais educativos. A maior parte dos secretários (14) assinalou positivamente

quanto à elaboração/implantação de projetos e, na realidade, em 18 dos 19 questionários respondidos,

foram citados projetos em andamento. Apenas três estados registraram a criação de instâncias e

cargos específicos para o trabalho com o tema.

Tabela 3. Operacionalização da promoção da saúde na escola (2002)

Estratégias de operacionalização Nº de estados
Elaboração de textos e documentos 9
Elaboração e implantação de projetos 14
Elaboração de materiais educativos 10
Criação de cargos específicos 3
Outras, não especificadas 11

Fonte: questionários respondidos por 19 secretários estaduais de Educação.

Repercussão                                                                        Nº de estados
Significativa 11
Razoável 5
Não houve repercussão 2
Não respondeu 1

Fonte: questionários respondidos por 19 secretários estaduais de Educação.

Fontes Nº de estados
Secretaria Estadual de Saúde 11
Ministério da Saúde 9
Secretário ou técnico da Secretaria de Educação 9
Outras fontes: Ministério da Educação 3
Universidade 1
Outras fontes: ONGs 1
Outras fontes: polícia militar 1
Outras fontes, não especificadas 3
Não respondeu 3

Fonte: questionários respondidos por 19 secretários estaduais de Educação.
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A articulação com outras entidades e instituições para o desenvolvimento dos projetos e das

ações foi assinalada em 14 dos questionários recebidos. Não foram dadas respostas negativas, mas,

em quatro questionários, a pergunta não foi respondida.

Em uma parcela relevante dos questionários (12), foi assinalada a realização de processos de

avaliação dos trabalhos realizados. Em cinco questionários, consta que não foram realizadas

experiências de avaliação e, em dois questionários, a pergunta não foi respondida.

Ações e projetos

A quase totalidade dos secretários estaduais de Educação que participaram da pesquisa (14

entre 19) relatou a existência de projetos no campo da promoção da saúde. Note-se que alguns

estados não participaram da pesquisa, mas desenvolvem projetos conhecidos que se coadunam com

a perspectiva da promoção da saúde.

A inclusão de informações sobre as ações e projetos realizados ocorreu de forma bastante

rica e heterogênea. Em alguns questionários, foram citados os nomes dos projetos desenvolvidos e,

em outros, foram enumerados os temas trabalhados, sendo que algumas secretarias estaduais de

educação encaminharam cópias de materiais produzidos e documentos com o detalhamento das

ações e estratégias de trabalho.

Os projetos e as ações analisados revelaram uma compreensão ampliada do processo saúde/

doença e uma grande aproximação da perspectiva da promoção da saúde. Os enfoques são amplos,

com eixo na promoção da cidadania e dos direitos da criança e do adolescente.

Tabela 4. Temas dos Projetos e Ações (2002)

Foco Principal dos Projetos/Ações Nº de estados

Formação de professores (programa parâmetros em ação, temas transversais, doenças sexualmente transmissíveis,
aids e meio ambiente) 10

Drogas (em geral, tabagismo) 7

Sexualidade (prevenção às doenças sexualmente transmissíveis/aids, prevenção da violência sexual e gravidez
na adolescência) 6

Assistência (integral, saúde bucal, saúde visual, saúde auditiva e tratamento de parasitoses) 6

Meio ambiente (preservação ambiental, sustentabilidade, lixo, saneamento, escola limpa e reciclagem, Agenda 21) 5

Violência/paz 4

Cidadania (profissionalização, Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusão social e Projeto Novo Cidadão) 4

Dengue 3

Alimentação/nutrição (merenda escolar e horta escolar) 2

Qualificação da educação (jornada ampliada, combate à evasão escolar, classes de aceleração, classe hospitalar, inovação
educacional e reestruturação do currículo) 3

Educação sanitária 2

Outros (aleitamento materno, cuidados com medicamentos, esportes, doação de sangue, integração escola-comunidade,
primeiros socorros e campanhas de vacinação) 5

Fonte: questionários respondidos por 19 secretários estaduais de Educação.
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O maior número de projetos e ações registrados pela pesquisa envolvem o professor, sendo

voltados para sua formação, capacitação e/ou mobilização. Isso sugere uma valorização dos

professores, colocando-os numa posição estratégica e de destaque para a incorporação das questões

de relevância social no projeto político pedagógico.

Destaca-se o trabalho educativo com temas, como prevenção às doenças sexualmente

transmissíveis/aids/drogas, associado, na maioria dos estados, a projetos do Programa Nacional de

DST/aids, do Ministério da Saúde, assim como projetos da área ambiental, também correspondentes

de programas federais.

Chama a atenção que o estabelecimento de parcerias foi assinalado para a elaboração e/ou

implantação de todos os projetos e ações. Habitualmente citado como um dos principais entraves

para o desenvolvimento de projetos de interesse comum, o desafio do trabalho intersetorial vem

sendo enfrentado, refletindo esforços de compatibilizar agendas entre setores e instituições.

Um exemplo inovador de concretização das práticas intersetoriais foi demonstrado pela

iniciativa do Estado de Goiás ao constituir um Fórum Social Permanente para uma Escola Saudável.
Trata-se de um grupo que agrega instituições públicas, organizações não-governamentais e

movimentos sociais que assumiram como objetivo comum promover uma sociedade saudável que

compreenda valores essenciais à vida democrática.

Os resultados levam a questionar os discursos, tão freqüentes, quanto às dificuldades em

estabelecer parcerias com os sistemas de educação formal. Uma queixa recorrente dos profissionais

que apontam a escola como espaço privilegiado para a ação educativa em saúde é a resistência dos

professores em assumir a problemática da saúde como parte do projeto educativo. Mas, o que se

verifica mediante uma aproximação da realidade da escola é que, mesmo consideradas as inúmeras

dificuldades e limitações, um esforço de incorporação desses temas ao trabalho educativo vem

sendo uma constante em todas as regiões do País.

O Estado do Tocantins apresentou, entre outras iniciativas, o projeto Agente de Saúde Escolar,

única parceria com o Programa Saúde da Família mencionada. Essa é uma das questões a aprofundar,

dada a abrangência, o grau de prioridade, a soma de recursos investidos e o sentido mesmo de

territorialidade, e integralidade das ações que são inerentes a esse programa de âmbito nacional.

Observou-se que a citação de projetos, com enfoques ampliados e pautados na cidadania,

aparece em proporção muito mais significativa do que as ações higienistas e/ou assistenciais, mais

típicas dos programas tradicionais. Certamente, a natureza complexa das questões que se apresentam

no cotidiano da vivência escolar pressiona no sentido da ampliação da abordagem, na contextualização

e na ressignificação do trabalho educativo.

Temas tradicionais da saúde escolar, como a educação sanitária, aparecem com relevância

menor do que a abordagem mais abrangente da questão ambiental e são mencionados (da mesma

forma que as ações assistenciais) apenas como parte do trabalho realizado nesse campo, na totalidade

dos estados.

Finalmente, a maioria dos estados assinalou a realização de processos de avaliação das práticas

de promoção da saúde realizadas. Mostra-se fundamental, portanto, criar mecanismos para que os

resultados dessas avaliações sejam compartilhados, já que a troca de experiências poderia representar

um grande enriquecimento mútuo e uma sinergia considerável dos esforços e recursos dedicados à

promoção da qualidade de vida e saúde das comunidades escolares de todo o País.
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Ações federais indutoras de promoção da saúde

A contextualização dos dados obtidos permitiu identificar a existência de uma estrita

correspondência entre a formulação e difusão de projetos das diferentes instâncias do Governo

Federal e a ampliação do trabalho e do foco na abordagem desses temas no âmbito estadual. Isso

pode ser observado, em especial, para os temas que têm sido alvo de projetos oriundos de múltiplas

instâncias, como a prevenção ao uso indevido de drogas (Ministério da Justiça, Secretaria Nacional

Antidrogas e Ministério da Saúde) e promoção da qualidade ambiental (Ministério do Meio

Ambiente, Ministério da Saúde e Ministério da Educação).

Assim, o impacto das esferas do Governo Federal como indutoras e fornecedoras de subsídios

para a formulação de projetos de nível estadual revelou-se bastante significativo. Pode-se questionar,

entretanto, se a adesão aos projetos de âmbito nacional está associada principalmente à possibilidade

de acesso a recursos disponibilizados pelo Governo Federal. Tomando como referência a autonomia

constitucional das instâncias estaduais e municipais de governo, e considerando a grande diversidade

e as disparidades socioeconômicas que podem ser observadas nas macro e microrregiões do País,

caberia aprofundar o debate quanto às responsabilidades próprias de cada nível de governo, no que

diz respeito à indução, formulação e implantação de políticas de promoção da saúde em âmbito

escolar. É essencial, para a realização desse debate, levar em conta que a escola, cada uma das

escolas do País, precisa estar no centro da questão, garantidas sua autonomia e responsabilidade na

formulação do projeto político pedagógico.

A mesma observação cabe para a formação de professores para o trabalho educativo com os

temas transversais do currículo, pois, embora o Ministério da Educação não tenha sido incluído

entre os potenciais difusores da promoção da saúde nas questões fechadas, nem tenham sido colocadas

questões relativas ao currículo ou à educação em serviço, a educação continuada de professores em

serviço foi citada, espontaneamente e com a maior freqüência, entre os projetos relacionados à

promoção da saúde em andamento, no conjunto dos questionários respondidos.

A partir da observação dos documentos verifica-se que a maioria absoluta dos projetos envolve

experiências piloto ou de alcance bastante restrito, quando comparadas à dimensão das redes de

educação instaladas. Nesse sentido, mais uma vez, políticas públicas abrangentes e de longo prazo

poderiam ser decisivas para viabilizar a universalização das práticas de promoção da saúde e a sua

permanência no cotidiano da experiência escolar.

Considerações finais

A pesquisa realizada traz como resultado digno de destaque a multiplicidade e a riqueza das

experiências registradas pelos secretários estaduais de Educação, mostrando um grande potencial

para concretizar a promoção da saúde na escola brasileira. Alguns passos, no mínimo, já foram

dados em todas as regiões do País. Em alguns estados, os notáveis avanços realizados no sentido da

construção de políticas e as iniciativas integradoras das ações voltadas para a promoção da saúde na

escola podem desencadear uma aceleração dos processos em andamento e uma ampliação significativa

de seus impactos.

Destaca-se, portanto, a importância de criar mecanismos continuados de registro e incentivo

ao fortalecimento das iniciativas locais, assim como a consolidação de estratégias permanentes para
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a realização de trocas e a manutenção de redes de comunicação entre os sistemas de ensino de

todos os níveis de governo. Em função do escopo da pesquisa, os resultados estão focalizados nos

sistemas estaduais de ensino, mas é amplamente reconhecido que as escolas e os sistemas municipais

têm um grande repertório de experiências de promoção da saúde na escola, que poderiam ser

agregados aos resultados aqui apresentados.

Na realidade, todos os projetos e ações mencionados nesta pesquisa só fazem sentido quando

se concretizam em cada escola em particular. A articulação entre as políticas de promoção da saúde

no âmbito escolar, em permanente construção, em cada nível de governo, tem o sentido primordial

de fomentar, subsidiar e incentivar a construção, em cada escola do País, de projetos político-

pedagógicos que valorizem a saúde como uma dimensão intrínseca à experiência escolar cotidiana.
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