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“ Na prática,  educação tem sido apenas um ato de 
divulgação de informações, de forma fragmentada e 
distante da realidade de vida da população.”

“A ação educativa não deve ser um processo de 
condicionamento para que as pessoas aceitem, sem 
perguntar, as orientações que lhes são passadas.” 

“A simples informação ou divulgação ou transmissão de
conhecimento de como ter saúde ou evitar doença, não vai
contribuir para que uma população seja mais sadia e nem é
fator para mudanças desejáveis para melhoria da qualidade
de vida da população”.

FESIMA, 1988



Questões de fundo

 Estarão as práticas educativas dos programas de saúde cumprindo o  

seu papel de prevenir, proteger e impedir a transmissão destas     

doenças ?

 Como estimular práticas educativas para o cuidado com a saúde e o   

ambiente em áreas de lazer, trabalho, moradia, porém que apresentam    

risco?

 Como articular as estratégias de educação em saúde diante de tantos        

problemas nos serviços de saúde?



“ Muitas vezes, na prática, a educação tem sido considerada 
apenas como divulgação, transmissão de conhecimentos e 
informações, de forma fragmentada e, muitas vezes, 
distante da realidade de vida da população ou indivíduo.”
(CVE, 2001).

Informar a população com a distribuição
de folhetos e cartazes; palestras;
campanhas; feiras; exposições é parte da
prática educativa para saúde, mas não é a
principal ação e nem deve ser a única.



Cuide da Saúde!
Tome banho!
Tome remédio!
Lave as mãos!
Ande calçado!
Não tome banho na lagoa!
Não deixe água parada!
Use camisinha!
Durma 8 horas por dia !
Alimente-se de frutas e verduras, 
bem lavadas! Cuidar como? 

Buscar água onde?
Remédio, camisinha,  e o custo? 

Como desinfetar alimentos?
Porque devo dormir bem, comer bem, andar calçado?

Quem me atende quando preciso?

A ação tem sido... 



Barreiras socioeconômicas e culturais que
dificultam e/ou restringem a ação educativa.

• Não acumule inservíveis.
• (São inservíveis pra quem?)
• Dê um destino adequado aos pneus e ao lixo. 
• (A coleta é adequada e regular?)
• Não pescar em áreas com infestação de carrapatos. 
• (Vou a um pesqueiro com minha família, lá estaremos protegidos?)
• Não acumular água em tonel.  
• (Faltará água, o que posso fazer?)
• Não andar no esgoto. 
• (Que providencias do governo teremos?)
• Não comer: gorduras, açúcar, sal, refrigerantes.
• (Quais são as alternativas a baixo custo?)
• Não deixar água parada! 
• (E a água “benta” e de “santo”, pode?



Existem várias maneiras de entender e fazer 

Educação...

 COMO ACONTECE ESSA PRÁTICA?

 O QUE ESTÁ POR TRÁS DELA?



Esta opção pedagógica valoriza sobretudo os
conteúdos educativos, isto é, os conhecimentos e
valores a serem transmitidos, e pode ser chamada
de educação tradicional, “bancária”, ou pedagogia de
transmissão.

Esta pedagogia parte do princípio de que as ideias e
os conhecimentos são os principais fatores da
educação, e portanto, as experiências de ensino-
aprendizagem que a população deve vivenciar é a de
receber informações.

A relação com o “educador” é autoritária ou
paternalista.

Aos aprendizes, objeto da educação, cabe receber,
repetir, e assim aprender.

MODELO TRADICIONAL: 

Ênfase nos CONTEÚDOS

Objetivos: ensinar e transmitir



MODELO  PARTICIPATIVO

Ênfase no PROCESSO

Esta pedagogia, chamada por Freire de
problematizadora ou libertadora, parte do princípio
de que num mundo de mudanças rápidas e profundas,
o importante não são os conhecimentos ou as ideias,
nem os comportamentos corretos e fiéis ao
esperado, mas o aumento da capacidade das pessoas
e grupos para detectar problemas reais e buscar
soluções originais e criativas.



“O fim da ação educativa é desenvolver 
no indivíduo e no grupo a capacidade de 
analisar criticamente a sua realidade; de 
decidir ações conjuntas para resolver 
problemas e modificar situações; de 
organizar e realizar a ação, e de avaliá-la 
com espírito crítico”  

(MS,2001).



“Criar”

Uma discussão e uma reflexão crítica, sobre o processo saúde &
doença, suas causas e consequências, para que permita chegar a uma
concepção mais elaborada do que determina uma doença e

como resolver os problemas para modificar aquela realidade.”

“No sentido de ter, manter e reivindicar por saúde, pois isto somente
ocorrem quando o indivíduo, os grupos populares e a equipe de saúde

participam.

A ação deveria...



Criatividade não é aquele raio que 
atinge a cabeça quando medidas 
extremas acontecem para resolver 
alguma coisa gerando uma brilhante ideia 
instantânea. 



SABER TÉCNICO E SABER POPULAR? 
QUAL A DIFERENÇA?

"O conhecimento é socialmente construído 
e a sua reconstrução é uma ação coletiva 
que contém o individual.” (CEPIS,1985)

“Há uma despreocupação com o universo conceitual 
da população, o técnico acredita que tudo depende 
da transmissão do conhecimento técnico”. (CVE,2001)

REPENSANDO A 
PRÁTICA 
EDUCATIVA



“...valorização do processo educativo não significa que devemos primeiro educar as
pessoas para serem livres, para depois transformar a realidade. Devemos, o quanto
possível, fazer as duas coisas simultaneamente” (Freire,1986).

“A Educação é um processo político, somente um homem crítico pode pensar sobre a
realidade e transformá-la, num caminho para a conquista da autonomia, que não pode
ser imposta ou concedida, mas sim conquistada” (Demo, 2002).

“... a realidade deve ser decifrada e reinventada a cada momento. Neste sentido, a 
verdadeira educação é um ato dinâmico e permanente de conhecimento centrado na 
descoberta, análise e transformação da realidade...”   (Brandão,1988)

Importantes marcos teóricos:



 Que a experiência deva ser valorizada, a observação da própria realidade,
onde o chamado processo pedagógico seja dialógico, ou seja, pautado pelo
diálogo, pela participação e pela ajuda mútua.

 Que a ação seja transformadora das condições de vida dos indivíduos,
discutida a partir dos problemas concretos do dia a dia.

 Que a ação se estimule a cada indivíduo ou grupo a buscar soluções criativas.

O que se espera?



• Perceber e refletir sobre os diferentes processos
pedagógicos;

• Articular as diversas temáticas de saúde;

• Utilizar uma diversidade de técnicas de grupo,
principalmente aquelas que promovam interação,
criatividade e reflexão;

• Adequar todo este arcabouço pedagógico na prática
das ações de saúde; e

• Buscar a melhor opção para sua atuação de acordo
com cada momento e cada público.

Educador deve:



O Componente Educativo

“...Para que se obtenham bons resultados do processo 
pedagógico, é importante que estas ações sejam 
planejadas e possam garantir o envolvimento de 
vários públicos e principalmente da população, a fim 
de viabilizar as ações de promoção da saúde e 
preparar os indivíduos para o enfrentamento quando 
da ocorrência da doença .”

(Bepa,2016)



• Algumas definições e conceitos sobre educação, comunicação e mobilização;

• A importância da elaboração de um plano de educação, comunicação e/ou 
mobilização; 

• A construção de um plano de ação, com o passo a passo de cada etapa;

• Algumas estratégias sugeridas para a formatação de um plano de ação com o 
tema da FMB;

• Modelo de planilha para a estruturação de um plano de ação seja este 
educativo, de comunicação ou mobilização.

O que contem no Componente Educativo do informe técnico?



Passo a Passo

Delineamento de um Plano de ação:

1)  Definir um tema;
2) Justificar o motivo do plano;
3) Definir o objetivo geral e os objetivos específicos;
4) Descrever na metodologia as estratégias e recursos; 
5) Avaliar as ações com instrumentos avaliativos e de acompanhamento;
6) Definir a equipe de trabalho e as responsabilidades das atividades;
7) Definir um cronograma de atuação;
8) Delinear formas de divulgação do plano educativo;  
9) Readequar as estratégias sempre que necessário; e
10) Retornar as informações aos atores envolvidos.



TEMA:

OBJETIVO GERAL:

POPULAÇÃO ALVO:

LOCAL:

Objetivo Específico Justificativa Metodologia Avaliação Equipe de Trabalho Divulgação

Planejamento das ações educativas



cristina@sucen.sp.gov.br

Obrigada !


