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RESUMO  

O projeto de intervenção psicossocial “aprender juntos”, foi realizado de setembro a 
novembro de 2011, em uma Escola Estadual em Aracaju/Sergipe. Participaram 
aproximadamente 150 alunos de 1ª a 4ª série, 08 professores e 07 pais. O objetivo foi 
trabalhar o empoderamento destes sujeitos, por meio de temáticas, como motivação, 
violência, dificuldades de aprendizagem, estabelecimento de limites, mediação de conflitos e 
valores da família. Realizaram-se oficinas, uma vez por semana, com alunos, professores e 
pais, através de dramatizações, expressão de sentimentos, comportamentos e palestras 
educativas. O trabalho proposto confirma a importância de intervenções psicossociais com a 
finalidade de aproximar a família do contexto escolar e facilitar a relação professor-aluno, 
além de fomentar conhecimentos de saúde na comunidade.   
 
Palavras-chave: educação em saúde, promoção da saúde, impacto psicossocial, estudos de 
intervenção.   

 

ABSTRACT  

The project of psychosocial intervention "learn together", was conducted from September to 
November 2011 in a State School in Aracaju/Sergipe. Approximately 150 students 
participated from 1st to 4th grade, 08 teachers and 07 parents. The goal was to empower these 
individuals to work through issues such as motivation, violence, learning disabilities, setting 
limits, conflict mediation and family values. Workshops were held once a week with students, 
teachers and parents, through drama, expression of feelings, behaviors, and educational 
lectures. The proposed work confirms the importance of psychosocial interventions with the 
aim of bringing the family to the school context and facilitate teacher-student relationship and 
foster knowledge of health in the community. 
 

Key Words: Health Education; Health Promotion; Psychosocial Impact; Intervention Studies. 

 

INTRODUÇÃO  

O projeto de extensão da Agenda Participativa em Promoção da Saúde no Bairro 

Farolândia, coordenado pelo Mestrado em Saúde e Ambiente foi criado em 2007. Ele visa à 

promoção de saúde, através da melhoria da qualidade de vida da comunidade e ancora-se na 

territorialidade, demarcando assim um espaço específico e prioridades desta população. Trata-
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se de um projeto contínuo e que todos os anos busca intervir a partir da demanda atual desse 

bairro.  

 Este artigo relata encontros realizados de setembro a novembro de 2011, com 

aproximadamente 150 alunos de 1ª a 4ª série, 08 professores e 07 pais em um projeto 

intitulado “aprender juntos” desenvolvido em uma escola estadual em Aracaju/Se. O objetivo 

deste trabalho foi promover o empoderamento destes sujeitos no contexto escolar; 

promovendo habilidades comportamentais assertivas com os alunos em temáticas de 

cidadania, valores familiares e cuidados com a saúde, trabalhando temas específicos de 

acordo com o levantamento do corpo docente como motivação, violência, dificuldades de 

aprendizagem, estabelecimento de limites em sala de aula, educação para cidadania e 

estratégias de aproximação com os familiares, além de desenvolver mediação de conflito, 

estabelecimento de limites e trabalhar valores com as famílias. Além da parte psicossocial 

foram abordados temas relacionados à saúde na comunidade como higiene pessoal e 

prevenção e controle da dengue. Os encontros tiveram como coordenadoras três mestrandas 

em saúde e ambiente, duas psicólogas e uma enfermeira, assim como também a participação 

de 14 alunos do curso de graduação em psicologia e 02 alunas do curso de graduação em 

enfermagem.   

O trabalho in locu com pais, alunos e professores, possibilitou maior integração e 

comprometimento dos sujeitos em questão sobre as temáticas que foram trabalhadas nos 

encontros. A relação entre escola e comunidade pode ser considerada como uma via de mão 

dupla, sendo os professores responsáveis direta ou indiretamente pelo crescimento e 

desenvolvimento dos alunos, e os pais também com o dever de prover educação e 

desenvolvimento a seus filhos. 

Nestas relações, estão presentes mediações sociais nas quais as subjetividades 

individuais e coletivas estão na base da relação do sujeito com sua realidade, manifestando-se 

através do comportamento e discurso desses atores sociais. 

Para Pereira, Silva e Souza (2009) as ações educativas têm especial papel na formação 

do cidadão e na transformação da qualidade de vida e saúde, em especial quando se abordam 

temáticas para crianças e adolescentes. A comunidade escolar é campo vasto para a realização 

de atividades educativas de atenção a saúde.  

De acordo com a Carta de Otawa escrita na primeira Conferência Internacional sobre a 

Promoção de Saúde: 

É essencial capacitar as pessoas para aprender durante toda a vida, 
preparando-as para as diversas fazes da existência, (...). Esta tarefa deve ser 
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realizada nas escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em outros espaços 
comunitários (BRASIL, 2002, p.4.). 
 

A participação ativa a que se refere à Carta pressupõe implantação de ações de 

promoção de saúde nas escolas, de maneira planejada e interdisciplinar responsabilizando 

toda a sociedade com o desenvolvimento futuro de um cidadão com consciência sanitária. De 

acordo com Maciel et al (2010) a escola é também um espaço de atenção primária de saúde 

sendo percebido com um ‘núcleo motivador’ do trabalho interdisciplinar, e da atuação 

participativa dos profissionais de saúde na comunidade escolar. 

O projeto de extensão “Aprender juntos!” percebe a escola como equipamento social 

fundamental para ações e estratégias de promoção de saúde tendo como objetivos desenvolver 

atividades e vivências que partam das demandas da criança, com metodologias participativas 

e práticas educativas que possam abranger toda a comunidade escolar e os pais. 

Para Maciel et al (2010): 

A educação garante o acesso às informações para a valorização e 
incorporação de hábitos saudáveis (prevenção ativa), além de promover uma 
cultura de paz, valorizando não só o indivíduo e suas habilidades, mas 
também o coletivo, capacitando-os a resolverem problemas pessoais e da 
comunidade (p.392). 

Dentro de um enfoque de pesquisa qualitativa, esse estudo é apoiado no referencial 

teórico da Psicoeducação, essa estratégia metodológica foi escolhida por possibilitar a 

compreensão do objeto de estudo a partir das potencialidades da intervenção (BAZON, 2002; 

BAZON; AZEVEDO; PESTANA, 2005). 

A psicoeducação consiste em uma modalidade de intervenção psicossocial, que é 

compreendida pelo estabelecimento de um fluxo de informações de terapeuta\facilitador para 

paciente e vice-versa (CALLAHAM; BAUER, 1999). Tem por objetivo possibilitar aos 

pacientes o entendimento do seu problema, por meio do papel educativo que aparece do início 

ao final da intervenção. A tarefa do terapeuta\facilitador é educar e familiarizar o paciente em 

relação aos seus problemas, visando ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e 

enfatizando a prevenção de recaídas. 

Na experiência clínica e de pesquisa, a abordagem psicoeducacional é mais que 

promover a ampliação do conhecimento de um paciente e sua família acerca do que é uma 

doença ou problemática; é ajudá-los a compreenderem e dar sentido à experiência vivida e 

engajá-los no uso dessa compreensão em seus cotidianos, valorizando a vida e preocupando-

se com ela (ANDRADE, 1999). 
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Assuntos relacionados às implicações do desenvolvimento social e cognitivo do aluno 

e suas relações com o sucesso escolar tem sido interesse dos pesquisadores (BOST et al, 

2004; FERREIRA; MARTURANO, 2002).  A família e a escola surgem como duas 

instituições fundamentais e atuam como fontes propulsoras ou inibidoras do crescimento 

físico, intelectual e social (POLONIA; DESSEN, 2005). Desta forma, quando a família e a 

escola mantêm um bom relacionamento, as condições para o processo de aprendizado e 

desenvolvimento da criança podem ser eficazes. Pais e professores devem ser estimulados ao 

diálogo e na busca de estratégias conjuntas e específicas ao seu papel, que derivem em novas 

opções e condições de ajuda mútua (LEITE; TASSONI, 2002). 

Segundo Polonia e Dessen (2005) os pais devem participar da educação de seus filhos, 

tanto em casa quanto na escola, e devem envolver-se nas tomadas de decisão e em atividades 

voluntárias, sejam esporádicas ou permanentes, dependendo de sua disponibilidade. Cada 

escola, em conjunto com os pais, deve encontrar formas peculiares de relacionamento que 

sejam compatíveis com a realidade de ambos, a fim de tornar este espaço físico e psicológico 

um fator de crescimento e de real envolvimento entre todos os segmentos. 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS 

Optou-se por desenvolver grupos temáticos, uma vez que a equipe técnica da escola 

levantou diversas problemáticas no contexto escolar. Foram desenvolvidas cinco oficinas com 

alunos e professores e duas oficinas com os pais, tendo como metodologia a estrutura em 

aquecimento, desenvolvimento e fechamento em cada grupo temático. 

 Primeiro Encontro: Higiene Pessoal 

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de alunos 

A intervenção foi iniciada com uma dinâmica de apresentação das crianças, em 

seguida foi realizada uma dramatização focando na higiene oral, demonstrando o que 

acontece com um dente que não é devidamente escovado. Foram criados três personagens, 2º 

molar, a cárie, representados pelos graduandos e a placa que foi interpretado por um aluno. Os 

personagens estavam com roupas de TNT de cores Branca para o molar, verde para a cárie e 

amarelo para a placa. Foram mostrados produtos que se usa na higiene oral como escova de 

dente e sua validade; quantidade do uso do creme dental, movimentos e o tempo da 

escovação; como usar o fio dental, além da importância do cuidado corporal como: lavar as 

mãos e roupas, tomar banho, cortar as unhas, pentear os cabelos. Ao final da demonstração foi 

distribuído um kit-higiênico e cantado uma música referente à higiene com intuito de fixação 

da temática. 
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Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de professores 

Foi realizada uma apresentação criativa com as professoras, por meio da dinâmica de 

quebra-gelo “Pra quem você tira o chapéu”, associado com uma psicoeducação sobre o 

autoconhecimento e da autoestima. Em seguida dói discutido sobre a Higiene Pessoal, através 

de slides show. A intervenção finalizou com a Resolução de uma situação- problema 

envolvendo a responsabilização dos professores para com os alunos na escola. 

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de pais 

Inicialmente houve um alongamento corporal seguido da apresentação dos pais e /ou 

responsáveis, depois foi realizado um debate sobre à Higiene Pessoal, focando a percepção 

dos comportamentos dos filhos, do auto-cuidado, assim como o cuidado com a escola. O 

grupo foi finalizado com uma mensagem especial. 

Segundo Encontro: Agressividade, Prevenção à Violência e Cultura de Paz 

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de alunos 

Utilizou-se a dinâmica “Cuidando do Próximo”, foi pedido que formasse duplas e em 

seguida essas foram trocadas, com o objetivo de envolver a turma. Um aluno de cada dupla 

foi vendado com tiras de TNT, sendo este conduzido pelo outro colega, ou seja, era 

responsável por conduzir o seu colega por um labirinto de cadeiras até a chegada em 

segurança no ponto final do caminho, onde o aluno vendado suavemente era empurrado pelo 

colega que confiaria nele para se jogar para traz, com a ajuda de um colchão inflável. Cada 

dupla passou pelo labirinto e trocaram de papeis. Essa dinâmica teve a finalidade de reforçar 

os laços, ensinar a cuidar e a precisar um do outro e assim reduzir a agressividade, que foi 

demonstrada com muita ênfase pelos alunos.      

Foram exibidos de forma lúdica dois vídeos da Turma da Mônica da série educativa; 

retratando a agressividade, mostrando claramente as conseqüências dessa sobre a criança no 

período da escolarização, foi abordado o Bullying. No intervalo dos filmes houve uma breve 

explicação, chamando atenção para as ações que se caracterizavam como uma agressão verbal 

e física, na tentativa demostrar as formas de agressividade mais comuns entre eles. Ao final 

foi montada uma cartolina com comportamentos assertivos e negativos sugeridos pelos 

alunos. 

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de professores 

Essa intervenção teve como aquecimento a dinâmica dos rótulos, foi colado nas costas de 

cada professora tiras de papéis com alguns comportamentos positivos e negativos escritos, 

citando assim: elogie-me, empurre-me, trate-me bem, trate-me mal. Com a realização dessa 
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dinâmica foi possível criar um momento de descontração, mas também em perceber algumas 

dificuldades de relacionamento interpessoal.  

Foi proposto que formassem duplas e se caracterizassem com adereços para dramatizarem 

alguma situação vivenciada em sala de aula sobre agressividade. As professoras 

demonstraram receio nessa atividade e por esse motivo apenas duas professoras se 

disponibilizaram dramatizar uma vivência de agressividade verbal de um aluno, seguido da 

agressão de um familiar. Os facilitadores pediram que as demais colegas sugerissem 

comportamentos assertivos e possíveis soluções para resolver essa situação. A intervenção foi 

finalizada com a psicoeducação sobre a agressividade, sendo focadas os motivos, causas, 

condutas dos professores para com seus alunos, a exemplo do reforço para os 

comportamentos saudáveis.  

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de pais 

 Esse encontro foi iniciado com um relaxamento, uma vez que muitas mães chegaram 

agitadas. Foi realizada uma psicoeducação sobre agressividade por meio de slides show, 

sendo abordados motivos, situações, causas em que podem ocorrer a agressão e foi discutido 

como os pais podem minimizá-las, por meio de estratégias como a observação dos 

comportamentos, o diálogo constante e a necessidade em estabelecer limites aos filhos. Com 

intuito de chamar atenção dos pais foram passadas várias imagens sobre a temática. A 

intervenção foi encerrada com uma mensagem sobre o relacionamento entre pais e filhos.  

Terceiro Encontro: Saúde Pública, Dengue e Leishmaniose Visceral  

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de alunos 

No aquecimento foi cantada a música do Palhaço Picolé, com encenações que 

instigavam as crianças a pular, rodar e bater palmas. Logo em seguida foi realizada a 

dinâmica dos balões que continham alguns desenhos dos mosquitos transmissores da dengue e 

da calazar, através desta os alunos deveriam jogar os balões para cima sem deixá-los cair, para 

isso deveriam ajudar uns aos outros, o que teve como objetivo mostrar o sentido de todos 

trabalharem juntos, bem como de cada um fazer a sua parte para prevenção das doenças 

enfatizadas. A dinâmica também possibilitou que o conteúdo fosse iniciado de forma curiosa, 

pois cada balão continha um mosquito, o que deixou todos ansiosos para saber o porquê de 

existir um mosquito (desenho impresso) dentro do balão. 

Foi proposta a confecção de bandeirinhas sobre a leishmaniose e a criação de livrinhos 

com imagens lúdicas sobre o que é preciso fazer para prevenir a proliferação do mosquito da 

dengue. As atividades foram realizadas com muito entusiasmo e as crianças foram 
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incentivadas a ensinar a família e amigos o que foi aprendido, tendo como auxílio o material 

que foi confeccionado. 

O fechamento foi realizado com a explanação de desenhos da “Turma da Mônica” que 

foram distribuídos para os alunos, os quais deveriam colorir e contar o que estava 

acontecendo na figura. Através dessa atividade foi estimulada a criatividade para contar 

histórias e foi possível perceber que o conteúdo foi aprendido e que todos estavam cientes do 

que tinha que ser feito para prevenir à dengue e a leishmaniose.  

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de professores 

Com a percepção da dificuldade no relacionamento interpessoal, esse encontro foi 

planejado diferente focado na minimização dos conflitos. Foi entregue a cada professora uma 

folha de papel e pedido que elas escrevessem um conflito/dificuldade já vivenciado. Em 

seguida os papéis foram recolhidos, misturados e entregues as professoras de forma que cada 

uma tentasse encontrar estratégias para resolver os conflitos da outra colega, na tentativa de 

aproximá-las com a vivência mútua. Em comemoração ao dia das professoras foi entregue 

uma rosa para cada professora. 

Quarto Encontro: Desenvolvimento e Manejo de Habilidades Sociais 

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de alunos 

Foi elaborada uma historinha, retratando uma menina que não sabia usar as “palavras 

mágicas”, como ela era antes de não sabê-las e como ela se tornou depois, e as coisas 

maravilhosas que mudaram para a menina após a utilização das mesmas. Essas palavras 

mágicas abordadas em forma de historinha foi uma ideia promissora, pois todos poderiam 

entender como é útil o uso delas, e o quanto estas nos fazem melhor.  

Em seguida foram preparados três roteiros breves e simples para que grupos pudessem 

dramatizar temáticas como: tratar minha família, como agir na escola, e como é bom 

desculpar. Os alunos ficaram entusiasmados em criar um personagem (inversão de papéis - 

pai, mãe, professora, dentre muitos outros).  

A intervenção foi finalizada com uma conversa aberta na tentativa de conscientizá-los 

e estimular suas habilidades sociais. Foi pedido para que eles fizessem uma associação entre o 

que eles aprenderam na peça teatral e a temática.  

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de professores 

Ainda com a proposta de aproximação esse encontro foi destinado a uma conversa 

informal com as professoras, sendo esse um espaço para falas livres e espontâneas sobre 

sentimentos, percepções e atitudes sobre o grupo, a gestão, os alunos, a profissão, assim como 
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sobre o autoconhecimento. O encontro finalizou com o feedback sobre as atividades e 

estratégias utilizadas pelos facilitadores. 

Quinto Encontro: Confraternização 

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de alunos 

Não houve temática específica, por tratar-se da ultima intervenção, o objetivo foi realizar 

um encerramento e recreação com brincadeiras, brindes, lanches. Ainda foi possível revisar os 

conteúdos abordados nos dias anteriores para reforçar a prática dos mesmos. 

Foi realizada uma brincadeira com balões onde os alunos podiam brincar livremente, em 

seguida deveriam estourar todos os balões, provocando muito barulho na sala. Foi explicado 

que os alunos deveriam realizar uma homenagem para a professora, sendo solicitado que 

confeccionassem pequenos cartões com mensagens de afeto. Os alunos realizaram a atividade 

com muito carinho. Em seqüência teve o lanchinho coletivo, destaca-se que os alunos 

comportaram-se, jogando os papéis na lixeira e sem sujar a sala. 

Para finalizar, algumas considerações foram feitas sobre o quanto foi importante realizar 

esse projeto com eles, e que eles são muito importantes e especiais, por isso, estariam 

recebendo um diploma de aluno destaque. Os diplomas foram entregues e os alunos pareciam 

sentir-se felizes com a homenagem que estavam recebendo.  

Esta intervenção serviu para obtermos um feedback dos próprios alunos sobre nossa 

intervenção em sala e também foi possível perceber o quanto é importante valorizar cada um 

deles, e o quanto eles se sentem lisonjeados por isso.   

Descrição das atividades desenvolvidas com grupo de professores 

Inicialmente foi realizada a leitura de uma mensagem sobre a relação professor-aluno, 

com o objetivo de levantar reflexão sobre a atenção direcionada que os professores podem 

destinar para com os alunos, assim como a importância da afetividade como estratégia de 

aproximação e de minimização de resistência. Em seguida foi solicitada aos professores que 

criassem uma carta homenageando seus alunos, a carta foi simbolizado com uma cartolina. 

No final do encontro os professores foram encontrar seus alunos nas salas e depois que 

fizeram a homenagem para eles, tiveram como surpresa a homenagem que seus próprios 

alunos criaram. Essa foi a estratégias do grupo, propiciar um momento mútuo de troca de 

sentimentos e atenção.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção de conhecimentos científicos, através do estudo aprofundado sobre os grupos 

temáticos desenvolvidos com os pais, alunos e professores possibilitou a disseminação de 
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informações sobre comportamentos saudáveis, práticas educativas relacionadas a promoção 

de saúde, além de estimular habilidades sociais dos estudantes que facilitem o 

relacionamentos interpessoal.   

Identificou-se no grupo dos alunos intolerância no que diz respeito ao outro, pois em 

situações simples como pedir um objeto emprestado, ao receber uma resposta negativa foi 

verificado comportamentos como agressividade (física, psicológica, verbal) e falta de 

respeito. Os professores demonstraram passividade na participação das atividades propostas, 

além da descrença de mudanças no contexto escolar, uma vez que esse é bastante complexo. 

Em relação aos pais verificou-se distanciamento entre escola e família, pois não houve uma 

participação ativa, mesmo com a divulgação antecipada do projeto. De acordo com a direção 

da Escola os pais não se interessam no acompanhamento dos filhos, assim como não tem o 

hábito de comparecer quando solicitado ou convidado para eventos, a não ser que seja uma 

reunião relacionada ao corte de benefícios dos Programas Federais. 

O trabalho de intervenção foi considerado de extrema relevância para os acadêmicos, 

contribuindo para o desenvolvimento do manejo em intervenções de acordo com a demanda 

apresentada, associando o conhecimento teórico a sua práxias no contexto escolar. 

Considera-se importante a continuidade deste projeto que vem sendo desenvolvido pelos 

alunos do Mestrado em Saúde e Ambiente. Cabe aqui salientar que foram realizados somente 

dois encontros com os pais em virtude do distanciamento perceptível entre família e escola. 

Esta situação é um desafio para novas intervenções. Para Polonia e Dessen (2007) a família e 

a escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades 

contemporâneas. Desta forma, é fundamental a implementação de políticas que assegurem a 

aproximação entre os dois contextos, de maneira a reconhecer suas peculiaridades e também 

similaridades, principalmente nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, do aluno e 

de todas as pessoas envolvidas. 

As informações apresentadas por esse estudo poderão nortear uma postura intersetorial 

para formulação e efetivação de intervenções saudáveis em outras escolas de Sergipe, com 

ações que minimizem as resistências dos comportamentos cristalizados sejam eles, parentais, 

manejo de habilidades sociais e educação sobre saúde coletiva.  
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