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RESUMO: O artigo discute o enfoque interdisciplinar em ações de educação em saúde a partir, sobretudo, de reflexões
acerca de saberes e práticas de professores em relação ao papilomavírus humano (HPV). As discussões se
desenvolvem com base em dados coletados por um questionário. Dentre os resultados, evidenciase que temas como o
HPV, relacionados ao corpo e à sexualidade, têm sido pouco explorados para o exercício da interdisciplinaridade em
práticas de saúde na escola. Além disso, verificouse que os professores se sentem inseguros e com poucos
conhecimentos para lidar com eventuais questões de seus alunos sobre a temática do HPV. Por fim, argumentase em
favor de um currículo dinâmico que considere a relevância de se abordar problemas contemporâneos enfrentados pela
juventude, marcadamente os que envolvem o corpo, a sexualidade e a saúde.
 
Palavras-chave: Educação em Saúde; Corpo; Sexualidade.
 
RESUMEN: El artículo aborda el enfoque interdisciplinario en las actividades de educación para la salud desde
reflexiones sobre el conocimiento y las prácticas de los profesores en relación con el papilomavirus humano (HPV). Las
discusiones se desarrollan sobre la base de los datos recogidos por un cuestionario. Entre los resultados, es evidente
que cuestiones tales como el HPV, en relación con el cuerpo y la sexualidad, ha sido poco explorado para el ejercicio de
la interdisciplinariedad en las prácticas de salud en la escuela. Además, se encontró que los profesores se sienten
inseguros y con exiguo conocimiento para hacer frente a ciertas preguntas de sus alumnos sobre el tema de HPV. Por
último, se argumenta a favor de orientaciones curriculares dinámicas que consideren la importancia de mitigar los
problemas contemporáneos que enfrentan los jóvenes, en particular los relacionados con el cuerpo, la sexualidad y la
salud.
 
Palabras clave: Educación para la Salud; Cuerpo; Sexualidad.
 

1 Introdução
 
Na sala de aula o inesperado não é apenas uma possibilidade, tratase, na verdade, de um padrão, pois neste território
que chamamos de escola reúnemse diariamente pessoas com origens e destinos singulares, o que por si só configura
o “caldo” de trajetórias de vida de onde emergem as mais insuspeitas questões, muitas delas girando em torno de temas
caros à juventude que envolvem o corpo, a sexualidade e a saúde. Assim, por mais que o nosso sistema educacional,
marcado pelo seu viés disciplinar, tente conter temas como estes nos currículos de Ciências e Biologia, nada garante
que as questões que eles suscitam escapem e surjam em plena aula de Matemática, por exemplo, de tão urgentes que
acabam sendo em certas circunstâncias.
É o caso, portanto, de nos perguntarmos: Por que se espera somente de um/a professor/a de Ciências/Biologia que
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ele/a trate de temas pertinentes ao corpo, à sexualidade e à saúde? Dada a sua importância para a formação integral do
ser humano, questões que envolvem estes temas não interessam a todos os professores, independentemente da
disciplina que lecionam? Será que abordagens inovadoras de disciplinas como História, Geografia e outras não
poderiam discutir a diversidade de formas que indivíduos encontraram para tratar de temas desta natureza dentro de
suas culturas?
Assim, movidos por estes questionamentos norteadores, estamos particularmente interessados neste texto em refletir
sobre de que forma tópicos transversais da área da saúde como a temática do papilomavírus humano (HPV) e as
discussões em torno das campanhas de vacinação de meninas em idade escolar contra o HPV têm interpelado os
saberes e as práticas de professores de diferentes disciplinas no que se refere ao exercício da interdisciplinaridade na
educação em saúde. Tal interesse investigativo, é importante ressaltar, dáse no contexto de discussões que tivemos
durante uma disciplina do curso de mestrado que estamos realizando; além disso, a temática em análise guarda estreita
relação com os percursos profissionais que temos nas áreas de educação e saúde.
Nesse sentido, para alcançarmos o objetivo descrito acima elaboramos um questionário semiestruturado, que foi
direcionado a professores de diferentes disciplinas e níveis de ensino. Com a aplicação deste instrumento de coleta
intencionamos obter dados sobre saberes e práticas de professores acerca da transmissão e prevenção do HPV, bem
como desejamos construir um perfil sociodemográfico dos sujeitos entrevistados. Logo, este trabalho pode ser
caracterizado como uma abordagem quantiqualitativa de pesquisa.
Dessa forma, o desenvolvimento deste artigo está organizado da seguinte forma: (1) inicialmente, realizamos uma
síntese das principais abordagens teóricas que inspiraram as discussões em nosso grupo de pesquisa sobre os
desafios e possibilidades de se manter o currículo aberto para práticas interdisciplinares na educação em saúde; (2) na
sequência, descrevemos os processos de criação e aplicação do questionário e os enfoques metodológicos que nos
conduziram ao longo desta pesquisa; (3) por fim, apresentamos e discutimos os resultados da pesquisa com base nas
categorias de análises criadas a partir da tabulação e interpretação dos dados coletados nas entrevistas.
 
2 CURRÍCULO E INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
 
Parecenos plausível argumentar que assuntos relacionados com o corpo, a sexualidade e a saúde devam ser
abordados de forma interdisciplinar e com uma abrangência significativa no contexto da comunidade escolar, não se
restringindo apenas ao trabalho do “professor que está diretamente em contato com o aluno, como também aqueles que
contribuem para o desenvolvimento do processo pedagógico” (LEONELLO e L’ABBATE, 2006, p. 151). Porém, como
sabemos, o exercício de práticas interdisciplinares ainda está longe de ser uma realidade corriqueira nas escolas.
De fato, o que se vê com mais frequência é o professor se adaptar ao perfil que não lhe cabe de executor de tarefas que
já vêm prescritas por um currículo protocolar que está mais preocupado com os conteúdos que tem que “dar conta” do
que estar aberto aos acontecimentos e experiências que se passam em plena sala de aula (ZABALZA, 2003). Para
Gallo (2000), este cenário pode ser retratado como uma rendição à reprodução das engrenagens disciplinares que
sustentam o sistema educacional tal e qual ele se apresenta atualmente constituído.
Trazendo esta discussão para o campo da educação em saúde, podemos seguramente afirmar, desde a experiência
que temos nesta área, que mesmo a interdisciplinaridade sendo uma condição básica para projetos de saúde na escola
– afinal, a saúde, enquanto território de conhecimento, exige para a sua compreensão o empenho de campos bastante
distintos do saber –, ainda assim, há professores que defendem a ideia de que conteúdos voltados para a saúde não
“combinam” com a disciplina que lecionam. Como exemplo desta realidade, podemos citar algo comum entre
professores das ciências exatas, pois mesmo quando eles abordam questões transversais, geralmente o fazem com
base em uma racionalidade que limita estes temas à função ilustrativa de problemas meramente quantitativos, como os
que envolvem porcentagens e/ou estatísticas.
Por outro lado, se quem assim pensa e atua dedicasse um pouco de seu tempo para ampliar o conceito que possui
acerca do campo da saúde, deslocando seu pensamento no sentido de compreender este termo não apenas pela
ausência de doença, mas pelo bemestar físico, mental, financeiro, cultural, entre outros (WHO, 2006); certamente, o
educador que empreendesse esta atitude poderia vislumbrar algum tipo de relação, por exemplo, entre o dinheiro e a
saúde, a cultura e o bemestar. Isso porque, uma postura como essa, de se colocar além do território disciplinar de onde
se convencionou pensar, guarda em si o potencial de libertar o nosso olhar para outras paisagens, de onde é possível
refletir sobre as conexões entre os diferentes aspectos que conformam a realidade com mais nitidez.
É importante ressaltar, neste ponto, que quando falamos em aprendizagem, observamos que existe uma relação entre
as áreas do conhecimento, mas reconhecemos que certos conteúdos são específicos de cada disciplina: “a
interdisciplinaridade deseja relacionar as diversas áreas de conhecimento, porém, não se pode pretender unicamente
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que o aluno se aproprie dos conceitos de cada área” (LIMA, 2008, p. 47). Portanto, ao reforçamos a importância da
interdisciplinaridade na educação em saúde, não estamos nos referindo apenas a certos conteúdos específicos que
deveriam ser trabalhados indistintamente pelos professores das diferentes disciplinas. Estamos, na verdade,
destacando, sobretudo, a importância do educador se manter aberto à necessidade de enfrentar, eventualmente,
questões voltadas para a sexualidade, o corpo e a saúde, uma vez que esses temas são centrais na vida da maioria dos
jovens que frequenta as escolas.
Afinal, “a interdisciplinaridade tem sido considerada por diversos autores como alternativa para se alcançar o
desenvolvimento de um pensamento que responda pela
complexidade que caracteriza o mundo atual, com seus desafios” (VILELA e MENDES, 2003, p. 531). E dentre estes
desafios, não podemos, enquanto educadores, escusarmonos de abordar de forma crítica a saúde na escola e fora
dela. A seguir, aprofundamos esta discussão, contemplando a questão atual do HPV como temática da área da saúde
que adentrou de vez os muros da escola.
 
2.1 O papilomavírus humano (HPV) na escola e fora dela
 
A educação integral de uma pessoa não se limita às quatro paredes da sala de aula. Vai muito além das fronteiras da
escola e, por isso, o currículo precisa de atualização contínua que dê conta de fatos e circunstâncias que fazem parte da
realidade escolar no contemporâneo. Em outras palavras, estamos falando sobre a necessidade da escola se abrir para
temáticas que desafiem suas práticas pedagógicas em direção ao exercício da interdisciplinaridade. Nesse sentido,
podemos situar a educação em saúde como uma possibilidade das mais significativas para escola, pois a maioria dos
alunos estão na fase da adolescência, grupo sensível a diversos conflitos e descobertas, tais como a sexualidade e o
prazer, que precisam ser acompanhadas e orientadas com o objetivo, por exemplo, de diminuir os casos de
contaminação com Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
Assim, se concordarmos com Beserra, Pinheiro e Barroso (2008, p. 523) de que devemos ”educar para uma maior
qualidade de vida, contemplando as especificidades da adolescência”, não poderemos desconsiderar que muitos
adolescentes desconhecem o conceito amplo de práticas sexuais e as suas eventuais consequências para a saúde.
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), por exemplo, o papilomavírus humano (HPV) atualmente é responsável
por uma das principais infecções virais transmitidas pelo sexo, o que tem justificado campanhas de vacinação contra
este vírus voltadas para meninas em idade escolar, de 9 a 13 anos.
Além disso, podemos constatar nos dias atuais que as práticas sexuais entre adolescentes estão cada vez mais
prematuras, tornandoos um grupo vulnerável a infecções pelas DSTs, como no caso do vírus HPV. De fato, em
adolescentes que são sexualmente ativas a taxa de incidência por HPV varia entre 50 e 80% de infecção, a partir de
dois a três anos do início da atividade sexual (ROTELIMARTINS et al., 2007). Tendo em vista esta realidade, a
campanha de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde tem como meta alcançar de forma gradativa o seu público
alvo até o ano de 2016. Em um primeiro momento, no ano de 2014, foram vacinadas meninas de 11 a 13 anos. Neste
ano de 2015, meninas de 9 a 11 anos receberam a vacina e, a partir de 2016, meninas de 9 anos de idade serão
vacinadas. A explicação para a prevenção precoce, antes da iniciação sexual, está na não exposição ao HPV.
Obviamente, estamos falando de um assunto imprescindível que precisa ser discutido nos diferentes espaços
educativos em que atuamos. Contudo, nem sempre verificamos entre nós, educadores, a desenvoltura que o tema da
sexualidade requer, porque parece que não reconhecemos mais nos adolescentes a possibilidade do diálogo. A verdade
é que a arte do conversar deveria ser um ato mais frequente na escola (MATURANA, 2002), seja sobre questões acerca
de práticas sexuais, seja sobre outros aspectos do ambiente escolar, uma boa conversa, com abertura e sem
dogmatismos, sempre será um excelente começo.
Por sinal, é igualmente necessário desmistificar a noção de que o conhecimento sobre sexualidade estimula a prática
sexual, bem como o entendimento tradicional de que esse tipo de conteúdo deve ser trabalhado e/ou discutido somente
pelo professor/a de Ciências/Biologia. Até mesmo porque as adolescentes do sexo feminino, caracterizadas como
público alvo das campanhas de vacinação contra o HPV, estão aglomeradas no ambiente escolar e frequentam aulas
das mais diferentes disciplinas. Sendo assim, em termos de educação em saúde, resta evidente a importância do papel
que não apenas professores/as de uma ou outra disciplina, mas sim todo o corpo de educadores da escola pode
desempenhar, ao incluírem suas diversas práticas educativas no horizonte do diálogo e da prevenção.
           
3 aspectos metodológicos
 
Como nosso objeto de estudo são os saberes e práticas de professores na educação em saúde, partindo de reflexões
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sobre como eles abordam a temática do HPV na escola, ao longo do planejamento desta pesquisa, guiamonos pela
combinação de métodos quantitativos e qualitativos. Esta convergência de pesquisa multimétodo foi possível graças ao
desenho do instrumento de coleta de dados utilizado, que foi um questionário semiestruturado[i] com perguntas
objetivas e subjetivas.
Em sua dimensão quantitativa, esta pesquisa se aproxima do enfoque survey de investigação que pode descrito “como
a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas [em
nosso caso, professores], indicado como representante de uma populaçãoalvo [neste estudo, as comunidades
escolares], por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” (FREITAS et al., 2000, p. 105).
Assim, buscando responder questões do tipo “o quê?”, “por que?” e “como?” acerca das temáticas que estamos
analisando nesta investigação, o instrumento predefinido de coleta foi construindo e disponibilizado na internet, dentro
da plataforma de formulários do Google.
Ainda nesta perspectiva, a coleta de dados se deu em um cortetransversal, pois ocorreu em um só período de tempo,
durante 15 dias, que correspondeu ao período compreendido entre 27 de maio e 10 de junho de 2015 em que o
questionário esteve aberto na internet. O link para o questionário foi encaminhado a professores que compõem as
nossas redes de contatos profissionais, o que caracteriza a amostragem desta pesquisa como sendo do tipo
nãoprobabilística por conveniência. Deste modo, não pretendemos realizar generalizações a partir dos resultados deste
estudo, mas tão somente descrever as opiniões, atitudes e percepções dos professores que participaram
voluntariamente da investigação.
Na dimensão qualitativa desta pesquisa, uma vez coletados, os dados foram tabulados e interpretados com o objetivo
de favorecer leituras acerca dos saberes e práticas dos professores participantes da pesquisa acerca do papiloma vírus
humano que nos digam algo a respeito dos desafios e possibilidades de práticas interdisciplinares na educação em
saúde. Para tanto, criamos categorias de análise a partir do agrupamento de informações que nos permitiram tecer
considerações a partir de elementos recorrentes entre as falas dos entrevistados. A seguir, apresentamos e discutimos
estes resultados.
 
4 SABERES E PRÁTICAS DE PROFESSORES ACERCA DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)
 
4.1 Caracterização dos participantes da pesquisa
 
19 professores responderam voluntariamente ao questionário que elaboramos para esta pesquisa. Destes, 10 (dez)
residem em Maceió, 4 (quatro), em União dos Palmares, 1 (um), em Estrela de Alagoas e 1 (um), em Olho D’Água do
Casado, os quatro municípios pertencentes ao Estado de Alagoas. Outros 3 (três) professores residem no Estado de
Pernambuco, sendo 2 (dois) deles em Arcoverde e 1 (um) em Garanhuns.
Quanto ao gênero, 12 (doze) participantes são do sexo masculino e 7 (sete) do sexo feminino. A faixa etária do conjunto
de participantes varia entre 29 e 46 anos, com idade média de 35,6 anos. Em termos de nível de escolaridade, a maioria
dos professores (84,2%) possui algum tipo de pósgraduação, os demais possuem graduação completa.
O grupo de participantes mostrouse bastante heterogêneo quanto à sua formação inicial, sendo formado por
professores das áreas de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Física, História, Matemática, Pedagogia e Química. De
maneira semelhante, as redes de atuação profissional citadas são as mais diversas, havendo professores das redes
públicas (municipal, estadual e federal) e privada, bem como atuantes na educação básica e no ensino superior.
Como podemos verificar, este universo tão diverso de professores que aceitaram participar desta pesquisa permitenos
tecer algumas considerações sobre como a educação em saúde é abordada nos diferentes campos do conhecimento e,
desse modo, discutir de que maneira a interdisciplinaridade permeia as atividades docentes.
Finalmente, cabenos mencionar que na apresentação e discussão dos resultados a seguir quando fizermos referências
a um/a professor/a específico, visando não o/a identificar, usaremos um código composto por uma letra (F para
“feminino” e M para “masculino”) e um numeral (correspondente a ordem dentro dos grupos separados por sexo em que
os referidos participantes responderam ao questionário). Assim, o código M3, por exemplo, referese ao terceiro
participante do sexo masculino a responder o questionário online.
 
4.2 Por quais razões um tópico interdisciplinar não seria tratado por todas as disciplinas?
 
Um resultado com forte caráter simbólico que obtivemos com a realização desta pesquisa se expressou pela paradoxal
situação em que mais de 94% dos professores entrevistados consideraram a discussão acerca do HPV um tópico
interdisciplinar; contudo, apenas 10% deles afirmaram já terem abordado esta temática em sala de aula. Assim,
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tamanho distanciamento entre concepção e prática, inspirounos o questionamento que norteia esta seção: Por quais
razões um tópico interdisciplinar não seria tratado por todas as disciplinas?
Em primeiro lugar, compreendemos que estes dados reforçam a ideia de que na teoria tudo vai regularmente bem na
educação. Pelo menos em termos de discernimento, os professores demonstram reconhecer a importância de conceitos
como a interdisciplinaridade para as suas práticas pedagógicas, porém deixam evidente a dificuldade que sentem em
colocar em prática tais ideias, sem limitarse meramente aos conteúdos estanques de suas disciplinas. Por outro lado,
estes dados também nos fazem pensar na pequena margem de inventividade e criação que os professores têm para
construir alternativas curriculares, uma vez que atuam nos moldes engessados do sistema disciplinar vigente. Em
síntese, os professores das diversas áreas do conhecimento que responderam a entrevista sugerem que a
interdisciplinaridade tem relação apenas com os conteúdos que podem ser relacionados a sua própria disciplina.
 Assim, querendo refletir sobre como estes professores abordaram/abordariam a temática do HPV em suas aulas
solicitamos que eles descrevessem como foram/seriam suas práticas pedagógicas nesse sentido. A tabulação dos
dados decorrentes desta pergunta se divide em duas vertentes: uma com as respostas de professores que são área de
Ciências/Biologia e outra com as respostas dos demais professores. Esta distinção nos ajudou a evidenciar alguns
elementos que merecem ser discutidos.
Vejamos, por exemplo, o que nos dizem os professores M3 e M8, que lecionam disciplinas das ciências extadas,
segundo os quais a temática do HPV poderia ser trabalhada “com dados estatísticos referentes a doença”. Observamos
também um tipo de abordagem recorrente entre educadores que procuram tão somente “encaixar” dentro da sua
disciplina conteúdos de natureza transversal como os que estamos discutindo que é a transferência de competências
didáticas e pedagógicas para “especialistas”, como verificamos nas falas dos professores M4, que sugere discutir o
tema do HPV com base em “pesquisas sobre”, e M9, que “levaria alguém especialista sobre o assunto para dar uma
palestra”.
Evidentemente, a participação de especialistas convidados ou até mesmo o estudo aprofundado sobre o tema não
devem ser desconsiderados, pois, sem dúvidas, são estratégias que possuem a sua importância na educação em
saúde. Porém, é necessário, sobretudo, que o professor esteja convencido do seu papel de articulador de informações,
de agente que favorece o diálogo dos saberes acumulados pela ciência com aqueles que circulam entre seus alunos.
Acreditamos, portanto, que a prática de um currículo aberto à interdisciplinaridade deve se orientar, inicialmente, pelo o
que o professor M7 nos diz: “quando estamos falando em interdisciplinaridade, estamos supondo que os envolvidos, no
caso as matérias lecionadas, tenham tópicos em comum”. Mas isso não quer dizer que devamos nos ater apenas ao
reconhecimento de pontos em comum entre as disciplinas, precisamos ir além, criando zonas de diálogo entre elas que
integrem o aprendizado a partir de temas geradores que favoreçam “um desenvolvimento do pensamento crítico maior
do que o possibilitado pelas mesmas experiências curriculares sem um requisito integrador” (KLEIN, 2008, p. 118). E
isso é possível desde que aprofundemos o conceito e a aplicabilidade do termo interdisciplinaridade, de modo a reforçar
a sua natureza epistemológica que é conectar os saberes.
Nesta direção, destacamos a seguinte afirmação da professora F4: “Na realidade, como a [minha] disciplina é a de
sociologia, penso que uma abordagem sobre sexualidade e suas implicações sociais precisam necessariamente
abordar as questões quanto as doenças sexualmente transmissíveis”. Esta resposta ajudanos a vislumbrar como
realmente a interdisciplinaridade abrange diversas áreas do conhecimento, sem limitarse meramente aos conteúdos.
Na perspectiva da sociologia, podemos discutir, por exemplo, o comportamento sexual dos adolescentes, em especial
do sexo feminino, tentando entender os processos que levaram ou contribuíram para a precoce iniciação sexual dessas
meninas, o que, consequentemente, favorece o contato com diversas DSTs, dentre elas o HPV.
O objetivo último de uma iniciativa como esta não é outro senão o de fundar, no território de intersecção entre as
disciplinas, condições para a emergência de práticas pedagógicas comprometidas com uma leitura crítica do mundo. E,
de certa forma, em todas as áreas do conhecimento existem, implícita ou explicitamente, ensinamentos a respeito de
temas transversais, a saber: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e
Consumo. Isto é, todas educam em relação a questões socioculturais por meio de suas concepções e dos valores que
veiculam nos conteúdos, no que elegem como critério de avaliação, na metodologia de trabalho que adotam, nas
situações didáticas que propõem aos alunos (BRASIL, 1998). 
Por outro lado, a complexidade envolta dos temas transversais faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja
suficiente para explicálos; ao contrário, a problemática dos temas transversais atravessa as diferentes áreas do
conhecimento. Poderíamos citar como exemplo disto que estamos argumentando o fato de que o olhar de um
matemático para uma questão como o HPV, sendo algo que gira em torno, principalmente, de argumentos quantitativos,
estaria melhor conectado à complexidade do tema se dialogasse com outros campos do saber. Afinal, esse mesmo
olhar somado a de um sociólogo já contemplaria a dinâmica e o comportamento social muitas vezes evidente na
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evolução estatística de uma epidemia. A esta seara, o biólogo certamente traria conhecimentos do corpo e da própria
doença, de maneira que a sinergia dessas contribuições resultaria em uma abordagem enriquecedora para todos os
envolvidos.
Logo, não há razões para um tópico interdisciplinar não ser tratado por todas as disciplinas. Até mesmo porque a lógica
interdisciplinar parte justamente da ideia de que o conhecimento não se formula na ausência do diálogo e muito menos
sem as contribuições das diversas formas de saber, inclusive do senso comum, pois a realidade que nos permeia e dá
sentido às nossas vidas nunca será adequadamente compreendida se tomarmos o todo apenas por uma parte/disciplina
(FAZENDA, 2002).
 
4.3 HPV: Um tema interdisciplinar que causa insegurança
 
Como professores se sentiriam diante de perguntas como “O que é HPV?” e “Como se ‘pega’ HPV?” se realizadas por
seus alunos? Quais respostas eles dariam aos seus interlocutores? Tendo por base este interesse investigativo,
inserimos estes itens no questionário a partir de situações hipotéticas em que essas situações aconteceriam e
perguntamos aos professores como eles reagiriam a tais perguntas.
Em primeiro lugar, quando a situação descrevia alunos questionando o que era o HPV, verificamos as seguintes
reações: 9 professores (47,4%) sentiriam insegurança e comunicaria aos alunos que iria pesquisar sobre o tema antes
de apresentar alguma resposta; 5 professores (26,3%) pediriam aos alunos que conversassem com o/a professor/a de
Ciências/Biologia, 4 professores (21%) sentiriam segurança para dar uma resposta apropriada, pois consideram ter
conhecimentos adequados sobre o assunto e 1 professor (5,3%) daria apenas uma resposta simples.
Em segundo lugar, quando sugerimos a hipótese de alunos perguntando como se dá a contaminação com HPV, foram
obtidos os dados a seguir: 8 professores (42,1%) sentiriam insegurança e comunicariam aos alunos que iriam pesquisar
sobre o tema antes de apresentar alguma resposta; 7 professores (36,9%) sentiriam segurança para dar uma resposta
apropriada, pois consideram ter conhecimentos adequados sobre o assunto e 4 professores (21%) pediriam aos alunos
que conversassem com o/a professor/a de Ciências/Biologia.
Os dados acima mostram em linhas gerais que os professores não se sentem preparados para lidar com o tema do
HPV, caso ele venha à tona em sala de aula. Com relação a isso, observamos também um número significativo de
respostas em que há a “terceirização” dos questionamentos sobre assuntos que envolvem saúde, corpo e sexualidade
para os professores de Ciências/Biologia. O que reforça a falta de habilidade com este tema transversal e indica a
necessidade de estímulo a posturas que integrem conhecimentos e não que isolem saberes como sendo exclusivos de
uma determinada área.
Além disso, se dividirmos o universo da amostra entre homens e mulheres, observamos que em termos gerais o
conjunto de professoras respondeu de forma mais adequada às questões sobre o que é o HPV e como ocorre a
contaminação com o vírus, relacionandoo adequadamente a uma doença sexualmente transmissível. Isso reforça, ao
nosso ver, a opinião de que as discussões ao redor do assunto HPV têm uma repercussão maior entre as mulheres,
visto que as manifestações clínicas da infecção por HPV são muito mais frequentes para elas do que para os homens
(COSTA e GOLDENBERG, 2013).
Além disso, com base no fato de que existe insegurança sobre o que é o HPV e sobre a sua transmissão por parte dos
próprios educadores, podemos supor que a proporção de adolescentes sem conhecimentos apropriados acerca disso
seja bem maior. Portanto, temas que envolvem educação em saúde precisam ser vivenciados e fazer parte da rotina de
todos (professores e alunos). Não somente numa disciplina X ou nas aulas de um professor Y, ações isoladas não vão
resolver essa problemática, pois a complexidade que a envolve exige um planejamento curricular que amplie o horizonte
do que se pode pensar e fazer a este respeito em cada disciplina, o que pode contribuir na formação permanente de
conceitos ligados ao corpo e à saúde.
Infelizmente, não é isto que verificamos na maioria das vezes. Uma das perguntas do questionário trouxe a indagação
de como os professores abordariam o tema HPV em sala. Dentre os resultados, observamos que alguns professores
(M1, M4, M9 e F1) responderam que não saberiam como aproximarse da temática ou ainda falariam com um professor
de Ciências/Biologia ou especialista na área. Para Sacristán (2005), esse tipo de limitação na forma de atuar dos
professores e a falta de experiências alternativas aos conhecimentos que lecionam em suas disciplinas é mais uma
consequência do “currículo que foi ‘disciplinado’ durante uma longa tradição acumulada” (p. 165).
Ressaltamos, contudo, que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998)
estabelecem a necessidade de incorporar alguns temas denominados como transversais às várias áreas do currículo
escolar. Assim, ao nosso ver, a discussão sobre o HPV, presente nos temas transversais saúde e sexualidade, poderia
ser incluída nas práticas de todos os professores, independente da área do conhecimento, em um esforço para
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contribuir com a formação integral e cidadã dos educandos. Afinal, a educação para a cidadania requer que questões
sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos, buscando um tratamento didático que
contemple sua complexidade e sua dinâmica, dandolhes a mesma importância das áreas convencionais (BRASIL,
1998).
As áreas convencionais devem acolher as questões dos temas transversais de forma que seus conteúdos as explicitem
e que seus objetivos sejam contemplados e as respostas que alguns professores participantes deram descrevendo de
que forma poderiam vir a trabalhar a temática do HPV dão pistas de que este é um caminho possível. Afinal, como todos
os temas transversais, estes não devem ser tratados com distanciamento dos demais conteúdos das disciplinas,
tampouco os professores devem parar seu planejamento para abordálos. Devem sim, fazer parte de uma mudança de
postura metodológica dos professores com vistas a sua integração às questões da atualidade.
No que se refere ao tema HPV, ter alguns conhecimentos sobre o corpo humano é necessário para se entender o que é
saúde e como preservála, algo que seria tratado mais especificamente na disciplina de Ciências/Biologia (M6, M11 e
F5). Os debates na imprensa sobre as questões de saúde, os dados sobre saúde pública que em sua maioria são
organizados em tabelas e gráficos exigem a sua compreensão para que seja possível perceber a situação da saúde
pública do país, o que pode ser desenvolvido com o auxílio da Matemática (M3 e M8). Vêse com esse exemplo como
diferentes disciplinas e estratégias, apesar de distintas, podem convergir para a construção de conhecimento críticos
sobre a saúde e, em nosso caso específico, sobre o HPV (M2).
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Neste artigo, discutimos o enfoque interdisciplinar em ações de educação em saúde com base em reflexões acerca de
saberes e práticas de professores em relação à transmissão e prevenção do papilomavírus humano (HPV). Ao longo de
todo o texto, argumentamos em favor de um currículo dinâmico que considere a relevância da interdisciplinaridade como
uma forma crítica para abordar problemas contemporâneos enfrentados pela juventude, marcadamente aqueles que
envolvem o corpo, a sexualidade e a saúde.
Dentre os resultados apresentados, destacamos o fato de que a maioria dos professores participantes da pesquisa não
se sentem preparados para tratar o tema HPV em sala de aula, sendo que muitos deles afirmaram que se sentiriam
inseguros diante de alunos que lhes indagassem sobre o que seria o HPV ou sobre como ocorre a contaminação pelo
vírus. Além disso, verificamos que está presente entre alguns professores a visão disciplinar de que este tema deve se
restringir ao território de práticas das disciplinas de Ciências e Biologia, tanto que diante de questionamentos sobre o
assunto, eles pediriam aos estudantes para conversarem com os professores destas disciplinas.
Dessa forma, diante de tudo o que foi exposto, acreditamos que a discussão aqui realizada acerca da educação em
saúde, desde a temática do HPV, evidenciou a necessidade de empreendermos um verdadeiro diálogo de saberes, que
conecte as nossas práticas pedagógicas que dão vida ao currículo escolar de uma forma tal que os horizontes de
atuação de cada disciplina sejam ampliados e fortalecidos pelo reconhecimento da complexidade que permeia o mundo.
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[1] Tendo em vista nosso compromisso ético com a pesquisa, antes do acesso ao questionário propriamente dito cada
professor tomou conhecimento de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por meio do qual foi informado
sobre os objetivos e procedimentos do estudo e pode manifestar a sua concordância ou não em participar do estudo.
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