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O início do PAESCE6 

Desde 1987, a UNIVALI vinha desenvolvendo atividades na saúde 
do escolar, nas escolas da microrregião do Vale do Itajaí, envolvendo os 
docentes e discentes do curso de Enfermagem. Em 1996, o curso 
diversificou seus campos de intervenção na comunidade, mantendo ainda 
uma escola pública estadual de educação básica. O desenvolvimento das 
atividades na escola priorizava o levantamento de problemas de saúde 
através de exames físicos, testes de acuidade visual e auditiva, 
encaminhando os casos alterados para serviços especializados e ministrando 
palestras com turmas de alunos para a prevenção de doenças.  

O Centro de Educação Superior de Ciências da Saúde, em 1999 
propôs a integração dos projetos, nos diversos cursos, para otimização e 
desenvolvimento da cultura interdisciplinar. Ingressaram neste projeto, os 
cursos de Psicologia, Odontologia e Fonoaudiologia. O projeto tomou então 
nova dimensão saindo do paradigma assistencial na concepção de saúde do 
escolar e construindo em sua práxis a promoção de saúde, implementando 
ações com os sujeitos envolvidos nessa instituição.  

                                                 
1 Participaram da elaboração deste artigo as bolsistas: Ana Paula Boeira Lencina, Adriane 
Baggio, Alessandra Sebben Covolo, Ariane Mezadri, Carolina Scabrin Kriger, Elaine Rocha 
Pinheiro, Emanuella Sauto Arrosi, Estela Maria Ribeiro e Tatiany Oliveira Molina. 
2 Psicóloga. Professora do Curso de Psicologia da UNIVALI e FURB. Mestre em Educação. 
Responsável pelo PAESCE. 
3 Enfermeira. Professora do curso de Enfermagem na UNIVALI. Mestre em Avaliação e 
Inovação Tecnológica. 
4 Odontólogo. Professor do curso de Odontologia da UNIVALI. Mestre em Saúde Coletiva. 
5 Fonoaudióloga. Professora do curso de Fonoaudiologia da UNIVALI. Mestre em 
Distúrbios da Comunicação.  
6 Projeto de Atenção à Educação e Comunidade Escolar. 
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A equipe interdisciplinar é composta por um professor e dois 
bolsistas de Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Fonoaudiologia, que 
buscou a sua integração e discutiu sobre as contribuições das ciências 
envolvidas e a forma de articulação entre elas para as ações, estabelecendo 
como objetivo: contribuir para o desenvolvimento da comunidade escolar, 
traçando e executando ações de âmbito preventivo/educativo na promoção 
da saúde integral.  

Para a realização do planejamento das ações, a equipe do PAESCE se 
reúne quinzenalmente e cada professor com seus bolsistas semanalmente.  

Estes atuam na escola diariamente nos dois turnos de funcionamento: 
matutino e vespertino, com orientação dos professores da Universidade. A 
população envolve duas orientadoras pedagógicas, uma supervisora, uma 
diretora, uma secretária, dezenove professores e aproximadamente 
quatrocentos alunos.  

Compreendemos que a escola é uma instituição sempre alvo de 
muitas investigações em várias ciências. Martinez (1996) identificou a 
escola como um espaço vital para a promoção de saúde, destacando que tal 
promoção é uma função do conjunto da sociedade e das suas instituições. 
De acordo com a autora, esta nova concepção de saúde possui uma íntima 
relação com o processo educativo. A partir dessa concepção podemos 
analisar o papel da escola, como uma das instituições básicas da sociedade 
no processo de desenvolvimento da saúde. Entendemos, então, que nosso 
objeto interdisciplinar é a promoção de saúde, na qual a interseção seja a de 
um agente de mudanças das relações sociais.7 As ações desenvolvidas 
estão calcadas na análise das relações concretas que se estabelecem na 
escola, procurando gerar condições para, como propõe Patto (1984, p.12), 
“que se mantenham acesos à capacidade de pensar e o desejo de dignidade 
numa sociedade que conspira o tempo todo contra isso”.  

Frente a esta postura, a equipe integrou-se nas atividades curriculares, 
com base na abordagem institucionalista, construindo a análise da 
instituição através da observação no cotidiano8 da escola, nas salas de aulas, 

                                                 
7 Compactuando com uma psicologia crítica, confira autores como Patto (1984 e 1997), 
Andaló (1990), Tanamachi, Rocha e Proença (2000), entre outros. 
8 O entendimento de cotidiano é apoiado no referencial de Agnes Heller, segundo a autora: 
“(...) a vida cotidiana é a vida de todo homem (...) o homem participa da vida cotidiana com 
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nos intervalos, nas reuniões com professores, direção e especialistas bem 
como conversas individuais e intervenções em situações nos grupos de 
alunos e professores.  

A análise da instituição9 revelou que há dificuldades na realização de 
atividades coletivas, com problemas no relacionamento interpessoal dos 
vários atores sociais da comunidade escolar. Entre estas, destacam-se as 
relações autoritárias, que entendemos como relações de poder disciplinar, 
de organização do tempo e espaço.10 As ações pedagógicas e atitudes da 
maior parte dos professores, em sua cotidianidade, indicaram incongruência 
com a proposta do plano político pedagógico da escola.11 

Após a apresentação e discussão desses resultados, sempre 
provisórios, junto aos profissionais da escola, traçamos ações conjuntas 
para atuarmos na direção de que os sujeitos promovam sua autonomia, 
enfocando as relações como abertura de espaços em que as diferenças 
possam ser explicitadas e analisadas. Esta devolutiva oficial ocorreu a cada 
início de ano (2000, 2001 e 2002), nas reuniões de planejamento dos 
professores, onde discutimos nossos avanços e impasses. Dessa forma, 
trabalhamos numa postura interdisciplinar com os grupos de alunos e 
professores implantando e implementando atividades que conduzam a 
concretização do plano político pedagógico da escola. Também realizamos 

                                                                                                                 
todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, coloca-se em 
funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas 
habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias. O fato de que todas 
as suas capacidades se coloquem em funcionamento determina também, naturalmente, que 
nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade. O homem da 
cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem nem tempo nem 
possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não pode 
aguçá-los em toda sua intensidade. (Heller, 1992, p.17). 
9 É importante esclarecer que a análise da instituição não é uma tarefa que se esgota em um 
período de tempo, mas é compreendida como uma abordagem de trabalho, realizada 
dinamicamente na própria cotidianidade. Compactuando com Rocha (2000, p.186), “(...) a 
nossa perspectiva está na abertura de espaços que permeiam à ‘comunidade escolar, da qual 
faz parte também o psicólogo, discutir suas implicações com a construção do cotidiano 
educacional, envolvendo a própria formação, relações, diversidade de posições frente ao 
processo, assim como nas insatisfações, demandas e alternativas”. 
10 Conferir Michel Foucault, na obra Microfísica do Poder, 1995. 
11 Para maiores detalhes ver Fontoura; Galvan, e Didoné, (2001). 
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atividades específicas de cada Curso12 atendendo as demandas da 
comunidade.  

As ações desenvolvidas  

O trabalho na escola foi permeado por uma série de avanços e 
retrocessos, o que acreditamos fazer parte de todo contexto institucional, que 
é palco de conflitos e resistências. Segundo Petitat (1994) a escola apresenta-
se como uma resposta a certas necessidades e condições, favorecendo a 
invenção, ou seja, a criação dos sujeitos que vivem em sociedade. 

Compactuamos que a educação escolar só pode ser pensada em seu 
contexto histórico-cultural, na trama de relações e suas instituições. 
Concordando com Severino (1991, p.36) ao escrever que:  

A educação pode ser uma prática de intervenção na realidade social, 
é um fenômeno multifacetado composto por um conjunto complexo 
de perspectivas e enfoques. Não pode, portanto, ser considerada 
como uma ciência isolada nem tampouco apreendida mediante 
categorias de um único campo epistemológico, já que várias 
disciplinas autônomas convergem para a constituição de seu objeto. 
Ou seja, a prática pedagógica é influenciada por múltiplas 
dimensões: social e política, filosófica, ética, histórica etc.  

Neste sentido, as atividades desenvolvidas com as turmas de alunos 
foram planejadas e executadas sempre com a participação, direta ou 
indireta, dos professores. Passaremos a apresentar, brevemente, algumas 
das ações desenvolvidas nestes três anos e meio de existência do PAESCE.  

No ano de 2000 foi realizado um levantamento com todas as turmas de 
alunos, para que pudéssemos obter dados acerca de como percebem a escola. 
Solicitamos que eles colocassem como é sua escola e como gostariam que ela 
fosse, bem como sugestões para as melhorias. A metodologia utilizada com 
os alunos de 3ª à 8ª série foi através de discussão em pequenos grupos, 
confecção de cartazes e apresentação para a turma. Com os alunos da pré-
escola à 2ª série, foi solicitado que desenhassem e explicassem. 

                                                 
12 Como a escovação, revelação de placas e aplicação de flúor; os exames de pediculose e 
escabiose; os exames de acuidade visual e auditiva; os procedimentos de enfermagem 
quando alguém se fere na escola e encaminhamentos médicos. 
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As questões levantadas pelos grupos de quinta à oitava série e classe 
de aceleração giraram em torno de: bons professores, boas atividades 
oferecidas na escola, bons colegas, inexistência de um grêmio estudantil, 
violência, limpeza inadequada, professores desinteressados, diretora 
autoritária, poucas atividades extracurriculares, materiais precários para 
portadores de necessidades especiais, estrutura física precária (quadra, 
mato, laboratório de ciências), biblioteca defasada, desorganização de 
professores (absenteísmo e troca) e inexistência de aulas de reforço. As 
sugestões dadas pelo grupo foram: aproveitamento do espaço físico, 
expulsão de alunos desinteressados, compra de materiais didáticos, 
ampliação da biblioteca, criação de um laboratório de ciências, respeito aos 
professores e aos alunos, diversificação no cardápio da merenda e dos 
produtos alimentícios oferecidos na cantina, promoção de eventos e 
manutenção de portas fechadas durante os intervalos.  

Em relação ao grupo de pré-escola a quarta série, as questões 
levantadas foram: é bom estudar nesta escola, bons professores, gostam das 
orientadoras educacionais, aula de Educação Física boa. Expressaram 
descontentamento com a estrutura física, mais especificamente com a 
desativação do parquinho, a quadra, a inadequação dos bebedouros (alto 
demais para a maioria alcançar), a falta de materiais na sala de jogos; a 
limpeza insuficiente nos banheiros e a merenda ruim. Relataram ainda, o 
desrespeito entre colegas e professores e a direção considerada muito 
“braba” (sic). As sugestões foram: o plantio de flores, a ativação do 
parquinho, aulas de computação, passeios pedagógicos, reformar a quadra, 
adequar os bebedouros, variar o cardápio da merenda e a criação conjunta 
das normas de convivência.  

Durante o levantamento, constatamos que os alunos de quinta à 
oitava sene, incluindo a classe de aceleração, demonstraram um grande 
descontentamento acerca do autoritarismo da direção atual, pedindo uma 
mudança de postura ou o seu afastamento. Do mesmo modo que falavam do 
autoritarismo da direção, solicitaram a expulsão de alguns colegas que 
“perturbam a paz” e o fechamento das portas da escola no período do 
recreio. Observamos a resistência de alguns alunos em se comprometer com 
as mudanças que sugeriram, direcionando estas aos demais, permanecendo 
sempre no seu “eu”. Apesar de citarem a inexistência de um grêmio 
estudantil, não houve mobilização para a efetivação de um, mesmo com 
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todo o apoio que o grupo de bolsistas insistiu em oferecer. Tais eventos nos 
são elucidados por Rocha (2000, p.195) ao escrever que:  

O modo de subjetivação que é veiculado pelas instituições sociais 
não constitui somente uma transmissão de significações, um conjunto 
de ideias impostas. Trata-se de sistemas de conexões direta entre as 
grandes máquinas produtivas, as estruturas de controle social, e as 
instâncias psíquicas que defendem a maneira de perceber o mundo. O 
sistema de significação dominante atravessa a conformação do 
sujeito social, configurando modos de valorização, de sensibilidade, 
de desejo e de representação do mundo. 

Frente a este levantamento e após reunião com os professores e 
direção, traçamos ações que acreditamos ter fugido à lógica dominante, 
intercedendo “(...) pela polissemia da expressão (...)” (Rocha, 2000, p.194).  

Com as turmas de 5ª à 8ª séries e classe de aceleração foram 
realizadas as seguintes atividades:  

Oficinas com os temas transversais: Em observações às aulas dos 
professores, a convite ou por sugestão da equipe, constatamos que as aulas 
de Religião tinham como conteúdo os temas transversais preconizados 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/MEC, 1997). Sendo esta 
a única disciplina a tratar dos temas de: Ética, Pluralidade Cultural, do Meio 
Ambiente, da Saúde, da Educação Sexual, do Trabalho e Consumo. Além 
disso, foi observado também que havia problemas de relacionamento entre 
alunos/alunos e alunos/professores.  

Diante dessa realidade, optou-se então em trabalhar o conteúdo dos 
Temas Transversais através de oficinas, realizadas extraclasse aos sábados. 
Essa estratégia, embora não sendo àquela sugerida pelo MEC, manteve as 
características de interdisciplinaridade e transversalidade. Também 
oportunizou aos alunos discutirem esses conteúdos tendo como suporte 
teórico o próprio conhecimento e experiências, a realidade escolar e os 
problemas pessoais e interpessoais existentes. Sendo assim, foram 
planejados cinco oficinas com os seguintes temas: Saúde: Projeto de vida 
ou Projeto de Morte?; Meio Ambiente: o EU, o NÓS, e a Preservação do 
Meio Ambiente; Sexualidade; Ética: meus direitos e meus deveres; 
Trabalho e Cidadania: Cresci e Agora?  
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Como resultados dessa experiência destaca-se a sensibilização dos 
alunos quanto à contribuição de cada um na determinação das características 
do meio escolar, familiar e comunitário em que estão inseridos; na 
sensibilização em relação à importância da formação para a concretização 
dos projetos de vida; a discussão de vários problemas pessoais e familiares 
que eram do conhecimento dos colegas; discussão dos problemas existentes 
na escola e apresentação de propostas para solucioná-los. 

Matemática divertida: Por solicitação da professora de matemática, 
desenvolvemos uma série de jogos, onde as estratégias de ação para as 
atividades relacionadas à disciplina visaram, também, incentivar a 
cooperação e integração dos alunos, em primeira instância nas turmas e em 
segundo momento, entre as séries. Esta atividade revisou, por 
aproximadamente um mês, os conteúdos ministrados de forma lúdica, 
oportunizando as turmas a conhecerem-se melhor, alcançando os objetivos 
propostos para o trabalho. A professora da disciplina adotou alguns dos 
jogos como prática pedagógica.  

Discutindo a sexualidade: Em reunião com os professores, estes 
solicitaram um trabalho sobre a sexualidade, tendo em vista os comentários 
que ouviam dos alunos, indicando falta de conhecimento e necessidade de 
um espaço para discussão. Visitamos todas as salas de aula e propomos aos 
alunos alguns encontros para discutirmos sobre o tema. Com aprovação de 
todas as turmas, solicitamos questões e dúvidas para serem entregues no dia 
seguinte. Recolhemos as questões de cada turma e constatamos um grande 
número de dúvidas, tabus e mitos.  

Realizamos três encontros com cada turma, onde foram tratadas as 
suas especificidades. No primeiro encontro optamos pela técnica expositiva 
dialógica, fazendo uso de vídeo e material impresso. No segundo e terceiro 
encontro debatemos sobre questões que eles propuseram.  

Projeto da Paz: cidadania e alteridade. Uma das propostas do 
plano político pedagógico da escola, que envolvia o direcionamento da 
Secretaria Estadual de Educação, implicava na apresentação periódica na 
comunidade de uma atividade alusiva à paz e o desenvolvimento de ações 
no cotidiano da instituição. Frente as frequentes queixas dos professores 
da falta de limites dos alunos e as observações dos materiais e 
apresentações do tema da paz, que não os envolvia diretamente, mas a 
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contextos mais amplos no mundo, como a guerra, a destruição do meio-
ambiente, a agressão nos jogos de futebol, os assassinatos entre outros, 
propomos uma intervenção em cada turma. 

Realizamos, em média cinco encontros, com periodicidade quinzenal. 
Nestes, tentamos criar um espaço de mediação para o abandono de posturas 
defensivas e na criação de dispositivos de comunicação mais transparente. 
Discutimos sobre as significações de paz e violência para eles, os conceitos 
de incivilidade,13 cidadania e alteridade,14 bem como a implicação e 
responsabilidades de suas ações. Para desencadear as discussões, lançamos 
mão das técnicas de dinâmica de grupo, dramatizações e desenhos.  

Em algumas turmas houve a pronta implicação e adesão dos alunos, 
sendo observado uma diminuição das brigas e constantes xingamentos. 
Entretanto, em outras, os alunos demonstraram resistências. Apesar de 
terem concordado com o desenvolvimento do trabalho, a expressão que 
presenciamos foram cenas de incivilidades, como às agressões verbais e 
físicas entre eles e a falta de disponibilidade para escutar o colega. As 
professoras que acompanharam o trabalho insistiam em disciplinar a turma, 
não compreendendo os motivos que nos levavam a dispensar as suas 

                                                 
13 Laterman refere que o termo violência, da forma como é veiculado socialmente, não é 
suficiente para explicar o que ocorre dentro das escolas. Considerando que necessariamente 
não são crimes e delitos o que gera um clima de violência e insegurança no espaço escolar, 
mas sim, atos de incivilidades. Neste sentido, a autora citando Debardieux, situa o conceito 
de incivilidade: “Por incivilidade se entenderá uma grande gama de fatos indo da 
indelicadeza (...) ao vandalismo (...). As incivilidades mais inofensivas parecem ameaças 
contra a ordem estabelecida transgredindo os códigos elementares da vida em sociedade, o 
código de boas maneiras. Elas podem ser da ordem do barulho, sujeira, impolidez, tudo que 
causa desordem. Não são então necessariamente comportamentos ilegais em seu sentido 
jurídico mas infrações à ordem estabelecida, encontradas na vida cotidiana. (...) Indo mais 
além, as incivilidades, pela impressão de desordem que geram, são para os que as sofrem a 
ocasião de um compromisso, uma defesa em causa da organização do mundo. Através delas 
a violência se torna uma crise de sentido e contra sentido. Elas abrem a ideia do caos”. 
(Laterman, 2000, p.37). 
14 Ao discutir o conceito de cidadania Sawaia recupera uma dimensão deste conceito não 
incorporada da modernidade contemporânea que é o de alteridade. “A maioria das definições 
e o uso corrente deste conceito não inclui a ideia de individualidade, autonomia e 
pluralidade. Assim, cidadania normalmente é pensada como a relação existente entre o 
cidadão e o Estado, no qual este deve proteger e em troca o cidadão deve obedecer. Este tipo 
de relação é homogeneizadora e leva a heteronomia, pois o cidadão coloca-se sobre a tutela 
do Estado”. (1994, p.147). 
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intervenções, mesmo sendo explicado várias vezes. Alguns alunos também 
sugeriam que gritássemos ou déssemos uma punição, também explicávamos 
para eles os motivos de nossa postura, pois desta forma, jamais 
conseguiríamos romper com a lógica adotada, não alterando a forma de 
lidar com o poder.  

Jogo da saúde: Aproveitando os conteúdos da disciplina de ciências 
e alguns encontros que realizamos nas turmas para trabalharmos com temas 
relativos aos cuidados com a saúde, confeccionamos e aplicamos um jogo 
que teve como inspiração o “Jogo do Milhão”, do programa comandado por 
Sílvio Santos na emissora do SBT.  

As turmas foram organizadas em equipes. Cada pergunta continha 
três respostas em que o grupo deveria escolher a correta para ganhar o 
ponto. Se houvesse dúvidas, poderiam recorrer às placas. No início do jogo 
as respostas eram aleatórias, sem o consenso da equipe. Com a perda de 
pontos mudaram a estratégia, entendendo que era necessário discutir a 
questão para votarem na resposta da equipe.  

Em algumas turmas foi percebido que a apresentação das opções das 
respostas tornava algumas questões muito fáceis de serem respondidas e, 
por isso, foram retiradas, passando a ser feita apenas a pergunta. Este 
procedimento propiciou a discussão da resposta correta nas equipes, 
favorecendo a discussão, o questionamento e maior envolvimento na tarefa. 
A cada pontuação errônea, a turma era instigada a verbalizar qual a resposta 
correta. Nas dúvidas as bolsistas intervinham, esclarecendo. De forma geral 
esta atividade propiciou um exercício de comunicação e respeito ao 
conhecimento e opinião do outro. Os alunos avaliaram positivamente e 
sugeriram a continuação de atividades semelhantes.  

Gincana do conhecimento: Atendendo as expectativas dos alunos 
frente à solicitação realizada após o jogo da saúde, realizamos uma gincana. 
Foi elaborada com a participação dos professores, que confeccionaram 
perguntas e três opções de respostas dos conteúdos ministrados ao longo do 
bimestre. Além dessas, acrescentamos questões referentes aos cuidados 
com a saúde.  

A atividade foi desenvolvida por turmas, no pátio da escola. A equipe 
ganhava pontos pelo acerto das questões e também pela execução correta 
e/ou mais rápida de tarefas sorteadas. Estas envolviam uma série de ações, 
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tais como: colocar o nariz no palhaço, com uma venda nos olhos; passar o 
balão entre as pernas, ou por cima da cabeça, até que a primeira pessoa da 
fila ficasse em último lugar e muitas outras brincadeiras.  

Os alunos participaram e se empolgaram com a atividade. Em geral 
acertavam as respostas, ficando o conteúdo relativo ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente o que mais gerou dúvidas e erro, sendo estas esclarecidas 
e discutidas. Os professores ficaram satisfeitos com o desempenho de seus 
alunos e avaliaram a atividade positivamente.  

Todas as ações realizadas com os alunos foram desenvolvidas com a 
intenção de contribuir para o conhecimento dos conteúdos e principalmente, 
enfocando as relações, abrindo espaços para o novo, tentando quebrar a 
lógica homogeneizante e cristalizada do tédio15 na cotidianidade da escola.  

Com os professores foram realizadas as seguintes atividades: No 
final do ano de 2000, solicitamos uma reunião com todos os professores, 
especialistas e direção. Nosso objetivo foi de realizar um levantamento para 
que pudéssemos obter dados acerca de como percebem a escola, 
investigando os pontos comuns com os resultados obtidos dos alunos e 
analisar com os professores a viabilidade de mudanças sugeridas.  

Dividimos o grupo em pequenas equipes, nas quais deveriam 
descrever a escola que temos e a escola que queremos, da mesma forma que 
foi realizado com os alunos. Foram confrontados os dados dos grupos, 
sintetizados e discutidos. Houve concordância entre os professores e alunos 
nos seguintes pontos: o autoritarismo da diretora, a precariedade da 
limpeza, as faltas em excesso.  

As discrepâncias também se tornaram evidentes. Segundo os discursos 
dos professores, buscavam alunos críticos, produtores e pessoas capazes de 
“apreender” (sic). Entretanto, em sua prática, tratavam os alunos como seres a 
serem moldados, que deveriam apenas se comportar como expectadores. Tais 
atuações apareceram fortemente impressas nas falas dos alunos. 

Em relação ao descontentamento dos alunos, acerca da depredação e 
da falta de higiene da escola, entendemos que não há consciência e 
apropriação do espaço escolar como seu, mas representa a diretora e/ou os 

                                                 
15 O termo “tédio” que referimos esta de acordo com a posição e Marisa Lopes da Rocha, no 
texto Educação em tempos de tédio: um desafio à micropolítica (2000). 
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professores, pois, os próprios alunos acabam por depredá-la e sujá-la. E 
claro que esta hipótese está calcada, também, nas observações das práticas 
pedagógicas no exercício do poder disciplinar.  

Quanto às possibilidades de atendimento às sugestões dos alunos, 
algumas foram sendo realizadas ao longo do ano seguinte, tais como: 
implementação de atividades extraclasse, reforma do parquinho, plantio de 
flores e folhagens, melhora na limpeza da escola e campanha junto aos 
alunos para preservá-la, o portão passou a ser fechado, porém não só na 
hora do intervalo como o solicitado, mas logo após o início das aulas.  

Nesta reunião os professores também sugeriram que os encontros 
com o PAESCE passassem a ser sistemático — uma vez por mês — a fim 
de serem discutidos temas específicos e acompanhamento do trabalho.  

Reuniões mensais: A partir do ano de 2001, a direção da escola 
disponibilizou duas horas aulas, uma vez ao mês, para que discutíssemos 
temas específicos que foram solicitados pelo grupo.  

O primeiro tema foi um pedido da direção que desejava sensibilizar 
alguns dos professores para receberem alunos portadores de necessidades 
especiais. Trabalhamos com uma vivência, seguida de debate. As questões 
de resistências estavam situadas nas dúvidas quanto aos procedimentos 
didáticos. Como houve o esclarecimento que haveria o assessoramento de 
profissionais, os professores se tranquilizaram.  

O tema da sexualidade gerou dois encontros, onde foram expostos os 
objetivos, conteúdos e metodologia da educação sexual. Os professores 
tiraram dúvidas a respeito de formas de contágio, sintomas e cuidados no 
tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, da diversidade de 
métodos preventivos existentes, bem como no manejo com situações que 
consideravam embaraçosas frente aos alunos. Foi apresentada, também, 
uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2001 por um grupo de 
acadêmicos da UNIVALI. Esta tratou do comportamento dos adolescentes 
em relação ao início da vida sexual, enriquecendo os docentes quanto a 
informações que permitiram conhecerem melhor o perfil dos alunos.  

A temática da violência foi discutida através da significação que os 
professores remetem ao termo. Estes apresentaram uma série de 
situações como a agressão física, a depredação da escola e as relações 
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interpessoais. Este trabalho implicou na proposta do projeto da paz 
desenvolvido com os alunos. 

O tema da saúde foi trabalhado a partir da concepção dos professores 
e apresentado cartazes que a equipe do PAESCE havia realizado em 
atividade com os alunos. Estes puderam perceber que os alunos entendem a 
saúde de forma integrada, crítica e despojada da díade saúde-doença. Outro 
tema trabalhado e implicado com a saúde foi o de impostação vocal, 
entendendo que a docência exige um cuidado especial com a voz.  

Curso de aperfeiçoamento: Atendendo ao pedido do grupo de 
professores e da direção da escola, realizamos um curso com duração de 16 
horas/aulas, subsidiado pela Secretaria Estadual de Educação, para o 
aperfeiçoamento do corpo docente. O tema solicitado pelo grupo foi à 
indisciplina. Organizamos o debate deste tema através das concepções de 
aprendizagem e desenvolvimento humano, refletindo o que é indisciplina 
para cada concepção. Realizamos encenações e paródias envolvendo 
situações do cotidiano escolar e ao final, um debate a cerca da compreensão 
e práticas pedagógicas utilizadas pelos professores. Este debate gerou 
polêmica, pois, muitos não tinham percebido, até então, as discrepâncias 
entre o plano político-pedagógico da escola e como atuam cotidianamente, 
bem como a noção das teorias que na realidade norte iam sua prática 
pedagógica. Foi possível então, discutir as significações de indisciplina.  

Reuniões de replanejamento: Esta atividade veio em decorrência das 
discussões do curso de aperfeiçoamento. Foi percebido pela equipe de 
professores da 5ª à 8ª série, a necessidade da abertura de um espaço para 
trocas de informações a respeito do corpo discente e a busca conjunta de 
soluções aos conflitos enfrentados em sala de aula, bem como de 
planejarem os conteúdos de forma mais integrada. Estas reuniões que foram 
chamadas de replanejamento aconteceram uma vez ao mês, durante um 
semestre letivo. Como resultado desta proposta, observamos dificuldades 
em construírem e manterem este espaço de comunicação, sendo utilizado 
para informes de ordem administrativa.  

Assessoria as professoras da pré-escola à 4ª série: Após a primeira 
reunião do ano letivo de 2002, as professoras pediram o acompanhamento 
das bolsistas do curso de Psicologia para as turmas da pré-escola à quarta 
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série, a fim de contribuírem com a elaboração de estratégias conjuntas 
frente às dificuldades encontradas em sala de aula.  

Foram feitas observações em sala de aula e conversado com as 
professoras a respeito da busca de alternativas mediadoras para as diversas 
situações observadas. Entretanto, constatamos que o desejo das mesmas não 
as implicava nas ações. Quando perceberam que a atuação das bolsistas não 
seria no sentido de reforço pedagógico e tratamento clínico das crianças 
“com problemas” (sic) e as propostas implicavam na alteração de práticas 
pedagógicas tradicionais, pediram o encerramento da atividade.  

Verificamos em vários momentos, a imobilidade dessas professoras 
em ousarem a criar. O temor de perder “o lugar” de professora impediu a 
reflexão a respeito de sua prática pedagógica cristalizada. Entendemos as 
dificuldades de atuação frente à singularidade dos modos de apropriação 
dos conteúdos escolares de seus alunos. Porém, o maior entrave está no 
estereótipo de aluno ideal, presente nos discursos e que se concretiza em 
suas relações cotidianas. O fenômeno do fracasso escolar, as profecias auto-
realizadoras, tão exaustivamente debatidas por Patto (1993) e Collares 
(1994) entre outros, ainda não estão superadas, nem está superada, apesar 
de todos os nossos esforços, a representação do  

(...) lugar ideológico ocupado pela Psicologia como mais um agente 
de exclusão social e de alienação (...) (Valore, 1999, p.121).  

Os estereótipos e preconceitos dos professores, quanto aos alunos e 
suas famílias, corporificam as práticas pedagógicas e as relações de poder 
disciplinar exercidas. Como afirma Miranda (1995, p.134),  

(...) a socialização na escola é qualitativamente distinta, pois nela a 
criança passa a internalizar novos conteúdos, padrões de 
comportamento e valores sociais. 

Muitas vezes, porém a escola nega os conteúdos e valores já 
internalizados pela criança ao impor novos padrões de comportamento e 
valores. Para a mesma autora, a escola tem três tarefas básicas a 
desempenhar:  

Primeiramente, deverá facilitar a apropriação e a valorização das 
características socioculturais próprias da comunidade onde está 
inserida. Em segundo lugar, e como consequência da primeira, a 
escola deverá garantir a aprendizagem de certos conteúdos essenciais 

191 
 

da chamada cultura básica (leitura, escrita, operações matemáticas, 
noções fundamentais de história, geografia, ciências, etc.). 
Finalmente, deverá propor a síntese entre os passos anteriores, 
possibilitando a crítica dos conteúdos ideológicos propostos pela 
cultura dominante (Miranda, 1995, p.133).  

O tratamento homogeneizante da escola, dado às crianças e jovens 
ignora suas singularidades, tratando-os como indivíduos com uma natureza 
a priori, favorecendo  

(...) a subjetividade mecânica através de cada elemento da 
comunidade, de cada signo, símbolo, ou regra que a atualiza, 
revigorando-se enquanto fábrica de socialização padronizada (Rocha, 
2000, p.186).  

A maneira como a escola está organizada apresenta um conteúdo 
explícito, o conhecimento técnico e normas de conduta; e um conteúdo 
implícito, a relação com a autoridade e a desigualdade atribuída ao aluno. 
(Bock, Furtado e Teixeira, 1993). Por isso é preciso conceber a escola como 
um espaço onde o saber não é manipulado como objeto neutro, nem os 
alunos como seres passivos, receptores dos conteúdos repassados, como foi 
possível constatar nas falas e posturas da maior parte das professoras de 
pré-escola à quarta série.  

Considerações provisórias  

As ações desenvolvidas pelo PAESCE tomaram como tema 
norteador à promoção de saúde, adotando a abordagem institucionalista, 
promovendo questionamento da lógica instituída, na busca de criar novos 
territórios para a expressão das subjetividades. Isto porque, compreendemos 
a escola como palco de conflitos, de relações de poder. É também, cenário 
de possibilidades de atuação criativa e assertiva de seus membros, marcado 
pela imprevisibilidade e configurando-se singularmente, provisoriamente, 
nos oportunizando assim, interceder no cotidiano da instituição.  

Durante estes três anos e meio de atuação na escola, construímos uma 
relação de respeito e diálogo com os profissionais e alunos da instituição. 
Sentimos sempre o recomeçar, apresentando o projeto e as ações para as 
três diretoras que neste tempo atuaram na escola, como no início de cada 
ano letivo, com as trocas de professores. Em fevereiro de 2003 haverá nova 
direção e novos professores, o que nos move para uma reavaliação 
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constante e a busca de outros caminhos para a práxis. E preciso registrar o 
empenho e parceria que a última diretora conquistou. Compreendeu e 
acreditou em nosso trabalho, abrindo espaço de discussão com os 
professores mensalmente, o que antes parecia impossível.  

Também nossa equipe de bolsistas já alterou algumas vezes, em 
função dos compromissos acadêmicos, ou pelo término dos mesmos, 
ocorrendo o desligamento do vínculo com a Universidade. De um lado 
perdemos pela afinidade e cumplicidade que estabelecemos, além do 
conhecimento construído nas discussões teóricas e no cotidiano escolar. Por 
outro lado, posições e ideias se renovam com a chegada de outros bolsistas.  

Acreditamos que um fator gerador das dificuldades dos profissionais 
da escola, em lidar com os conflitos nos limites da instituição, esteja ligado 
ao tédio institucional, ao sentimento de que os problemas na escola não têm 
solução, que é uma luta inútil. Outro fator está ligado aos estereótipos e 
preconceitos em relação às famílias dos alunos. Estas consideradas hostis e 
incapazes de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Boa parte 
apresenta uma visão determinista, do modelo médico, na busca de 
patologias, diagnósticos e receitas, desconsiderando as relações e 
implicações sociais, econômicas, políticas e culturais envolvidas na 
construção dos sujeitos.  

Conhecemos alunos que vivenciaram um processo de ensino 
aprendizagem de pouca qualidade. A falta de motivação destes em relação a 
seu aprendizado e as dificuldades cotidianas, somadas ao estigma que se 
forma sobre estes, transformam o processo educativo numa tarefa pesada e 
lenta. Estes alunos não sofrem de desvios mentais ou transtornos de 
conduta. Respondem na defensiva ao modo como são tratados, devolvendo 
aos professores e colegas as relações autoritárias dos quais são “(...) 
condicionados, mas não determinados” (Freire, 2002, p.21).16 Nossa 
posição implica em reconhecer que não existem causas individuais para os 
fenômenos humanos, pois estão engendrados e viabilizados na rede de 
relações. Portanto,  

Existem pessoas com distúrbios, existem lesões que prejudicam o 
processo ensino-aprendizagem, existe pobreza, existem problemas 
emocionais, familiares, pais alcoólatras, professores percebendo 

                                                 
16 Grifos do autor. 
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problemas individuais na criança. Existem crianças que merecem 
atendimento psicoterápico, pois estão sofrendo e paralisadas. Mas 
não é possível estabelecermos uma relação direta de causa e efeito 
entre essas questões e a capacidade de aprender (Machado, 2000, 
p.146).  

No decorrer dos encontros com os professores apareceram, 
repetidamente, o discurso da culpabilização da família, e seu desejo de 
terem uma fórmula pronta para a resolução dos conflitos em sala de aula, 
marcados pela verticalidade, na postura tradicional das práticas 
pedagógicas. Como proposta para o ano de 2003, estamos discutindo o 
estreitamento dos laços com essas famílias. Queremos ouvir o que pensam 
sobre a educação de seus filhos e esta escola e quem sabe, propiciar um 
vínculo de parceria nas ações educativas.  

Nossa permanência na Instituição se revestiu de momentos 
gratificantes, mas também, de frustrações e necessidades de reavaliações 
constantes de nosso fazer e saber. As dificuldades e resistências nos levam a 
buscar caminhos e leituras que nos possibilitem ir além da compreensão dos 
fenômenos, ou seja, na intercessão da micropolítica da instituição, buscando 
criar um outro tempo/espaço.  

As concepções epistemológicas que permeiam as práticas da escola e 
suas diferenças com o trabalho proposto pela equipe de extensão estiveram 
presentes, nas discussões e embates de nosso cotidiano. Compreendendo 
melhor a diversidade de opiniões e expectativas envolvendo o projeto, nas 
demandas da escola, passamos a entender nossas dificuldades na efetivação 
de algumas atividades. Concordando com Veronese (2001), a posição 
caracterizada pelo tensionamento produtivo entre diferentes saberes pode 
abrir espaços de mediação para a emancipação de sujeitos éticos, ficando 
clara a necessidade de evitarmos o “epistemicídio” (Santos, 1989). 
Acreditamos na importância da continuidade dos trabalhos, em busca de 
uma postura mais crítica, reflexiva e criativa tanto dos agentes institucionais, 
como de nossa equipe, frente às diferenças, desafios e possibilidades da 
efetuação de um trabalho interdisciplinar para a promoção de saúde.  
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