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RESUMO 

 
 

Avaliamos os resultados do Projeto Amor à Vida no município de Jaguaribe-CE que vem sendo 
anunciado como indutor na implantação da política de saúde do adolescente, com ênfase na 
promoção da saúde. Objetivos: avaliar o resultado do Projeto Amor à Vida junto aos 
profissionais de saúde, educação e assistência social, após oito anos de implantação, tendo por 
base os princípios centrais da promoção da saúde; traçar o perfil dos profissionais participantes 
do projeto no município; investigar a adesão dos profissionais quanto aos objetivos e à 
metodologia proposta pelo projeto; identificar, nas atividades dos profissionais, as estratégias 
adotadas para articulação de ações intersetoriais. Foram cenários do estudo: 02 Escolas de 
Ensino Fundamental e Médio, 03 Unidades Básicas de Saúde e 01 Centro de Atendimento 
Psicossocial. Os sujeitos do estudo foram 14 professores, 03 gestores das escolas, 03 médicos, 03 
enfermeiros, 02 auxiliares de enfermagem e 01 assistente social. O levantamento dos dados 
ocorreu no período de junho de 2004 a junho de 2005, usando observação livre e participante, 
questionário e entrevista semi-estruturada. Foram obedecidos os princípios éticos da pesquisa 
com seres humanos. A dialética foi o fundamento teórico escolhido. Entre os sujeitos da 
pesquisa, além da maioria de mulheres, predominou a religião católica. A maioria tem curso de 
graduação, havendo claro esforço por cursar especializações relacionadas com a atuação 
profissional. Mais da metade dos profissionais tinha renda familiar acima de 3,3 salários mínimos, 
havendo expressiva diferença entre os proventos dos médicos e dos enfermeiros, mesmo 
reconhecendo que na equipe de saúde, os enfermeiros são os responsáveis pela maioria das 
atividades de promoção e prevenção em saúde. Constatamos que a intersetorialidade, anunciada 
como fundamento do Projeto Amor à Vida, não se materializou no município de modo 
consistente. Apenas uma minoria dos profissionais de saúde e de assistência social foi capacitada 
sobre os temas e a metodologia do Projeto, faltou supervisão e estímulo aos profissionais, faltou 
aos profissionais e aos gestores públicos do município compreensão sobre a intersetorialidade 
enquanto estratégia fundamental para construção das políticas públicas e, particularmente, na 
promoção da saúde. Os princípios de qualidade de vida e participação social aparecem apenas 
pontualmente nos projetos político-pedagógicos das escolas e nas atividades cotidianas das 
instituições pesquisadas. O enfoque conservador adotado na escola e curativo ou de prevenção 
na atenção em saúde são normativos e inadequados como estratégias para atingir os objetivos do 
Projeto avaliado. Não constatamos diferença entre a prática dos profissionais das instituições 
participantes do Projeto e das demais instituições pesquisadas, o que nos levou a concluir que o 
Projeto está distante de ser indutor de práticas da promoção da saúde e qualidade de vida dos 
adolescentes. A pesquisa levantou discussões sobre a participação e controle social nas escolas e 
apontou para novos estudos que devem ser realizados de modo mais aprofundado e abrangendo 
maior número de municípios.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Políticas Públicas; Promoção da Saúde; Qualidade de vida; 
Intersetorialidade. 
 



ABSTRACT 
 
 

We evaluated the results of the “Amor à Vida” Project in the city of Jaguaribe – Ceará, because it 
has been announced as an inductor for implanting the adolescent health policy, focusing on health 
promotion. Objectives: evaluate the results of the “Amor à Vida” Project with health, educaction 
and social assistance professionals, after eight years of implantation, observing if its practices 
show clearly the central health promotion principles; trace the profile of the professionals that 
participate on the project; investigate the professionals adhesion to the objectives and 
methodology purposed by the project and identify, among the professionals activities, the 
strategies adopted to articulate intersectorial actions. Scenery of the study: 02 middle schools, 
03 basic health units and 01 psycho-social assistance center. The population of the study was: 14 
teachers, 03 school administrators, 03 doctors, 03 nurses, 02 nurse auxiliaries and 01 social 
assistant. Data collection was made from June/2004 to June/2005, using free and participative 
observation, questionary and semi-structured interview. The dialectic approach was the chosen 
theoretical fundament. Among the subjects of the research, beyond the major number of women, 
most of the participants were catholic. Most of them are also undergraduated, showing interest 
and effort to take specialization courses related to their professional area. More than half of the 
professionals earned more than 3,3 Brazilian minimum salaries, existing a big difference between 
the salaries of the doctors and nurses; even being recognized that the nurses are responsible for 
the majority of the activities related to health promotion and prevention. We could see that the 
intersectorial actions, announced as the fundament of the project didn´t materialize consistently in 
the city. Just a minority of the health and social assistance professionals were capacitated about 
about the themes and the methodology of the Project, so that we observed: a lack of supervision 
and stimulation of the professionals, a lack of comprehension by the professionals and public 
administrators about intersectoriality as a fundamental strategy to build public policies and, 
particularly, in health promotion. The principles of life quality and social participation appeared 
isolated in the political-pedagogical projects of some schools and in some current activities of the 
investigated institutions. The bank focus adopted at school and curative or preventive focus on 
health attention are normative and inadequate strategies to achieve the goals of the evaluated 
project. We didn´t  observe a meaningful difference between the practice of the professionals 
from the institutions that participate on the Project and from other institutions investigated. It was 
possible to conclude that the “Amor à Vida” Project is far from being inductor of health 
promotion and life quality practices for adolescents. The research brought up discussions about 
social participation and control in the schools, made suggestions to the public administrators and 
pointed to new and deep studies that should be developed with a larger number of cities.  
 
Key words: evaluation, public policies, health promotion; life quality; intersetoriality. 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Nesta dissertação avaliamos os resultados do Projeto Amor à Vida, junto aos 

Profissionais de Saúde, Educação e Assistência Social no município de Jaguaribe-CE, 

verificando se suas práticas retratam os princípios centrais da promoção da saúde.  

A escolha desse Projeto se deu primeiramente pela sua abrangência no Estado e por ser 

anunciado como um indutor na implantação da Política de Saúde do adolescente e jovem com 

ênfase na educação sexual e na Promoção da Saúde como política pública no Estado. 

A idéia de avaliar programas de educação para a saúde de crianças e adolescentes 

vem nos acompanhando há alguns anos. Isso nos reporta ao início de nossa carreira, 1985, 

quando passamos a coordenar o Departamento de Saúde do Escolar na Secretaria de Educação 

do Estado do Ceará. 

Desde àquela época, o confronto diário com as atividades como coordenadora e 

técnica do Programa Estadual de Educação para Saúde do Escolar, em que se incluíam as ações 

de capacitação e elaboração de materiais educativos, possibilitou-nos vivenciar  grandes e 

fecundas experiências nessa área, fazendo essa etapa de vida bastante produtiva, pelas constantes 

formulações e propostas elaboradas. 

Testemunhamos importantes passagens na estruturação dos programas de prevenção 

de agravos à saúde de crianças e adolescentes nesse Estado, dentre as quais podemos destacar: 

Programa de Assistência ao Estudante, Programa de Alimentação Escolar e Programa de 

Prevenção ao Tabagismo. Estes programas possuíam estrutura organizacional rígida, tendendo a 

adaptar os profissionais de saúde e de educação à uma ideologia reinante em que eram copiadas 

estratégias de diferentes lugares, sem nenhum cuidado de adaptação à realidade do local, onde 

iriam funcionar. Tais projetos e programas eram pensados, de forma centralizada, por uma 

minoria, para a maioria executar, resultando em uma prática de trabalho em grupo fortemente 

hierarquizada. 

Constatamos que, ainda hoje, boa parte dos Programas de Educação para a Saúde 
implantada no Brasil reproduz modelos centrados na doença e na transmissão de conhecimentos, 



e, na maioria deles, não se procede uma avaliação, seja dos resultados, métodos ou materiais 
utilizados. 

Diante dessa constatação e por estarmos cumprindo o Curso de Mestrado em 
Avaliação de Políticas Públicas, aceitamos o desafio de avaliar os resultados do Projeto Amor à 
Vida. 

Esta dissertação que apresentamos é, portanto, um produto obtido a partir da 
experiência vivenciada como participante de toda a implantação do Projeto.  

No capítulo inicial, contextualizamos o objeto do estudo, tendo como eixo condutor a 
discussão entre as políticas públicas de saúde, educação e assistência social e suas influências 
junto ao Projeto Amor à Vida e ao final deste. Em um segundo capítulo mostramos os objetivos 
do estudo. 

No terceiro capítulo, apresentamos o percurso teórico-metodológico utilizado e a 
descrição operacional do estudo. 

No quarto capítulo, desenvolvemos o debate teórico que se desenrola no campo da 
avaliação e da promoção da saúde e as interfaces entre esta e as políticas públicas, e por último, 
discorremos sobre os principais instrumentos de avaliação da qualidade de vida e suas 
limitações. 

No quinto capítulo, fizemos uma discussão sobre os indicadores de promoção da 

saúde e como eles se traduzem em Jaguaribe e apresentamos as diretrizes oficiais do Projeto 

Amor à Vida e como ele se estrutura no município. 

No último capítulo, apresentamos o cerne da avaliação do Amor à Vida que 

realizamos e seus desdobramentos na prática dos profissionais de saúde, educação e assistência 

social. 

Concluindo esta dissertação, fizemos as considerações gerais sobre a pesquisa 

realizada, procedendo as últimas reflexões, incluindo as lacunas encontradas e limitações do 

estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O Problema 

 

 

As políticas públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que 

emergem da sociedade. A compreensão dos feixes de relações e determinações de uma política 

pública em um determinado local, seja ele o Estado ou Município, exige a percepção 

morfológica do significado do que seja política pública. De acordo com Degennszajh (2000 

apud CUNHA; CUNHA, 2003, p. 12), a política pública é entendida por: 

 

Linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos 
em lei. É mediante as políticas públicas que são distribuídos ou redistribuídos 
bens e serviços sociais, em resposta às demandas da sociedade. Por isso, o 
direito que fundamenta é um direito coletivo e não individual.  
 

Para Pereira (1994 apud, CUNHA; CUNHA, 2003, p.12), ao se pensar em política 

pública, faz-se necessária a compreensão do termo público e de sua dimensão. Nesse sentido, a 

mesma autora destaca que: 

 

O termo público, associado à política, não é uma referência exclusiva ao 
Estado, como muitos pensam, mas sim à coisa pública, ou seja, de todos, sob a 
égide de uma mesma lei e o apoio de uma comunidade de interesse. Portanto, 
embora as políticas públicas sejam reguladas e freqüentemente providas pelo 
Estado, elas também englobam preferências, escolhas e decisões privadas 
podendo (e devendo) ser controlada pelos cidadãos. A política pública 
expressa, assim, a conversão de decisões privadas em decisões e ações 
públicas, que afetam a todos. 

 

Entre as diferentes políticas públicas, a social é aquela em que sua expressão se dá 

através de um conjunto de princípios, diretrizes, objetivos e normas, de caráter permanente e 

abrangente, que orientam a atuação do poder público em uma determinada área 

(CARVALHO et al, 2002).  

No Brasil, as políticas sociais são elaboradas para garantir os direitos sociais 

previstos na Constituição Federal (CF), quais sejam: saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, alimentação, proteção maternidade e infância; e assistência aos 

desamparados (BRASIL, 1988; CARVALHO, 2002). 
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A construção dessas políticas entretanto, nem sempre se desenvolveu conforme as 

demandas dos movimentos sociais. Entre os anos de 1968 e 1970, houve uma rápida expansão 

da economia e uma submissão da política social aos critérios da rentabilidade privada. Os 

programas, apesar de públicos, passaram a ter sua execução privatizada. 

Assistiu-se, nos anos 1970 a 1973, momento do milagre econômico e da repressão 

política, ao estreitamento das relações entre o Estado e o capital estrangeiro.  

No final da década de 70 e no início da década de 80, no Brasil, a crise decorrente 

do milagre brasileiro propiciou uma conjuntura socioeconômica favorável ao movimento da 

sociedade em direção à redemocratização e, com isso, à reorganização da sociedade civil, 

através de diversos eventos e da formação de instâncias como sociedades profissionais, 

sindicatos e entidades populares.  

Os anos 80 constituíram-se em um marco da política brasileira, pois, nessa década, 

instalou-se a Assembléia Constituinte, como uma possibilidade de se estabelecer uma nova 

ordem social.  

A Carta Constitucional de 1988, certamente a mais avançada quanto aos direitos 

sociais, se comparada às anteriores, deu nova forma à organização do sistema federativo 

brasileiro, redefinindo o papel do Governo Federal, que passou a assumir prioritariamente a 

coordenação das políticas públicas sociais, enquanto os municípios, reconhecidos como entes 

federados autônomos, tomaram para si a maior parte da execução. Entretanto, ao longo dos 

anos, as políticas sociais não se têm se constituído como prioridade de Governo, ficando a 

reboque da política econômica.  

No que se refere à área da saúde, o texto constitucional foi muito influenciado pelas 

conclusões obtidas a partir do Movimento de Reforma Sanitária1, amplamente discutido na VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), o qual aprovou a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), reconhecendo a saúde como direito assegurado pelo Estado e pautado pelos princípios 

da universalidade, eqüidade, integralidade e organizado de maneira descentralizada, 

hierarquizada e com a participação da sociedade (TESTA, 1992; MORAES, 1996; BRASIL, 

2000; 2002a, 2002c). 

                                                           
1 A Reforma Sanitária é uma proposta democratizante fundada nos princípios da eqüidade, na garantia da saúde 
como direito social e na construção de um poder local fortalecido pela gestão democrática. Incorpora ao 
conceito da saúde os determinantes sociais do processo saúde/doença, em uma perspectiva de atenção integral 
às necessidades da população, superando o paradigma clínico de atenção às enfermidades, e projeta uma nova 
divisão do trabalho, que atua em todas as funções inerentes à promoção, prevenção e reabilitação da saúde 
(GERSCHMAN, 2004). 
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O processo de implementação da Reforma Sanitária é de grande complexidade. Seus 

desdobramentos, avanços e retrocessos nos diversos planos (legislativo, institucional, 

orçamentário e gerencial do sistema de saúde) sujeitaram-se aos embates ocorridos entre o 

governo e movimentos sociais. Conforme descreve o Conselho Nacional de Saúde no documento 

Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde: avanços, desafios e reafirmações dos seus 

princípios e diretrizes, os principais avanços do SUS foram: 1. descentralização da gestão; 2. 

criação de fundos de saúde nacional, estaduais e municipais; 3. criação da modalidade de repasse 

de recursos fundo a fundo; 4. criação e funcionamento de Conselhos de Saúde em todos os 

Estados e na maioria dos Municípios; e 5. fortalecimento da rede pública de serviços de saúde. Na 

prática, esses avanços não têm repercutido na população de usuários e trabalhadores do SUS 

(BRASIL, 2000, 2002a).  

Na verdade, é preciso ampliar os avanços, principalmente na descentralização, 

desconcentrando o poder e os recursos do Ministério da Saúde para a efetivação de uma política 

de recursos humanos do SUS; a construção da eqüidade e integralidade da atenção bem como 

da construção de uma Política de Promoção da Saúde que dê conta dos desafios impostos à 

sociedade nesse século. 

Quanto à área da educação, apesar de estar contemplada em vários capítulos 

constitucionais, não apresentou, na prática, os mesmos avanços alcançados pela área da saúde. 

A Constituição estabeleceu que fosse elaborada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), que, embora resulte de uma ampla discussão nos diversos setores 

da sociedade, não expressou os anseios desse movimento, tanto que a maioria dos educadores 

não ficou satisfeita com o texto final (BRASIL, 1988, 1996). 

Uma dos aspectos positivos da LDBEN, citado por Ghiraldelli Jr. (2003), é a 

liberdade no que poderá ou não ser ensinado na escola, pois a lei sugere a existência de um 

núcleo comum para todo o território nacional e uma parte diversificada. Essa liberdade suscitou 

ao Ministério da Educação a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)2 

(BRASIL, 1997; HADDAD, 2000).  

Na Constituição de 1988, a área da Assistência Social inaugurou novas 

perspectivas: A primeira delas foi à unidade nacional da política de Assistência Social; 

                                                           
2 Os PCN constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo país. 
Segundo o Ministério da Educação (MEC), sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no 
sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de 
técnicos e professores, tendo como objetivo propiciar aos sistemas de ensino, particularmente aos professores, 
subsídios à elaboração e/ou reelaboração do currículo, visando à construção do projeto pedagógico, em função 
da cidadania do aluno (BRASIL, 1997). 
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seguindo-se, do reconhecimento enquanto política de assistência como dever do Estado no 

campo da seguridade social garantindo o caráter de direito a cidadania e não mais de ajuda ou 

favor ocasional e emergencial; e por fim, a organização da política, sob o princípio da 

descentralização e da participação, rompendo com a centralidade federal (BRASIL, 1988). 

A ausência de uma proposta nacional de Assistência Social capaz de catalisar de 

forma estratégica todas as mudanças levou as múltiplas experiências municipais, estaduais e 

federais, porém nem sempre convergentes em seus propósitos. 

Todo esse processo de difusão e construção da Política de Assistência Social só se 

consolidou como direito do cidadão e dever do Estado a partir da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, que apontou para a implementação do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), o qual estabelece as diretrizes para a efetivação 

das políticas públicas de assistência (BRASIL, 2005a). 

No entanto, apesar de todos os avanços alcançados na Constituição de 1988 na área 

social, citados anteriormente, não foi possível implementá-los em curto prazo, pois, nesse 

período, inaugurou-se no Brasil o neoliberalismo, instalando-se o modelo social-

desenvolvimentista e o Estado Mínimo. A lógica do Estado estava pautada na racionalidade do 

mercado, em que as políticas sociais ficam sempre na dependência da política econômica 

(BRASIL, 1988). 

Nessa mesma década, no Ceará, um grupo de empresários se apresentava à 

sociedade como portador de um “projeto modernizador”, com o claro objetivo de “desamarrar o 

Estado das peias do atraso econômico-social e do conservadorismo político-clientelista” 

(TEIXEIRA et al, 1999). 

Instalado no centro do poder político no período de 1987 a 1994, o governador 

eleito, Tasso Jereissati, põe em prática as medidas de saneamento da máquina estatal. Atrelado a 

isso, estava a política de modernização da sociedade, tendo como principal preocupação manter, 

a longo prazo, uma política de investimento para o Estado. O Governo das Mudanças 3 teve 

como objetivos o aceleramento da taxa de desenvolvimento econômico, buscando atingir uma 

melhor distribuição de renda; asseguramento da criação de empregos produtivos de acordo com 

uma política de investimento; e melhoraria das condições de saúde e educação da população, 

com prioridade para o segmento de pessoas em estado de pobreza absoluta (RIGOTTO, 2001). 

O diagnóstico da saúde realizado no plano do Governo das Mudanças assume que, 

no Ceará, as condições sanitárias são precárias e os níveis de morbi-mortalidade são elevados, 

                                                           
3 Governo das Mudanças foi o slogan adotado no primeiro governo de Tasso Jereissati. 
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se comparados aos da população brasileira. Aponta ainda como problemas a mortalidade 

infantil e a mortalidade por doenças imunopreveníveis e infecto-contagiosas. 

A gestão seguinte (1995-1998), também de Tasso Jereissati, reconhece as mudanças 

ocorridas no Ceará, nos oito anos anteriores, e o resultado amplamente favorável para a 

economia, embora considere que ainda não fora possível resolver os problemas seculares de 

pobreza, desemprego e as deficiências infra-estruturais. Assim, o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, como foi denominado, define que o crescimento econômico não será perseguido 

como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para alcançar o objetivo primordial de 

desenvolver o Ceará com melhoria da qualidade de vida de todos os cearenses em curto prazo 

(TEIXEIRA et al, 1999). Os objetivos foram assim definidos: proteção ao meio ambiente, 

reordenamento do espaço e interiorização do desenvolvimento do Estado; capacitação da 

população, melhorias dos níveis educacionais, nutricionais e de saúde, com progresso das 

condições gerais de vida, potencializando as oportunidades de trabalho e participação; 

crescimento da economia, geração de emprego, renda e redução das desigualdades; 

desenvolvimento da cultura, ciência e tecnologia; melhoria da gestão pública, na qual se inclui a 

criação de canais de participação efetiva da sociedade, aperfeiçoamento dos métodos de 

planejamento e avaliação das ações públicas, aumentando da qualidade dos serviços prestados e 

capacitação dos servidores. 

Esses avanços, porém, não são percebidos pelo conjunto de indicadores de saúde, 

principalmente com relação à população de adolescentes4 e jovens5 cearenses.  

Segundo as estatísticas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA-CE), no ano 1996, o número de 

mortes por causas externas6 na população de adolescentes e jovens foi de 462 casos. Outro dado 

significativo é a prevalência de gravidez na adolescência, pois segundo dados da SESA-CE, em 

1996, 47% dos partos ocorridos foram em adolescentes. Além desses indicadores, foi observado 

o aumento de crianças e adolescentes ociosos nas ruas de Fortaleza, apontando para o aumento 

do uso de drogas e exploração sexual infanto-juvenil (CEARÁ, 2002a)  

Diante desse quadro, o Governo do Estado do Ceará e o Fundo das Nações Unidas 

para Atividade de Populações (FNUAP) assinaram um convênio, no ano de 1997, com vistas à 

implementação de um projeto para trabalhar com adolescentes e suas famílias as questões de 

                                                           
4 Adolescentes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são aquelas pessoas na faixa etária de 10 a 19 
anos, porém o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina aquelas entre 12 a 18 anos incompletos 
(BRASIL, 2005c). 

5 Jovens, segundo a OMS, são aqueles entre a faixa de 10 a 24 anos, incluindo os adolescentes e adultos jovens. 
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sexualidade, com ênfase na prevenção da gravidez, Doença Sexualmente Transmissível (DST) e 

uso de drogas.  

Esse projeto foi intitulado como Projeto Amor à Vida, cujo enfoque principal é o 

desenvolvimento de ações educativas na área da sexualidade, a serem realizadas pelas três 

secretarias da área social: saúde, educação e ação social; através das suas unidades de 

atendimento à população - Unidades Básicas de Saúde - UBAS7, Escolas e ABC8 e Centros 

Comunitários - CC9. Embora seja esse um projeto de educação para a saúde, a coordenação é da 

Secretaria da Ação Social (SAS). 

Conforme informações contidas em relatórios do projeto, suas ações se iniciaram 

em julho de 1997 em três bairros de Fortaleza e no município de São Gonçalo do Amarante.  

Quanto à metodologia e às estratégias desenvolvidas pelo projeto, ao longo dos seus 

nove anos, os relatórios apontam a existência de três avaliações. 

A primeira avaliação, realizada no final do segundo ano (1998), objetivou verificar 

a estratégia psicopedagógica de apropriação do conhecimento no campo da saúde reprodutiva e 

de outros temas correlatos.  

Outra avaliação foi feita no ano de 2002 para averiguar, junto aos professores e 

adolescentes dos municípios participantes, se os temas do Amor à Vida eram tratados no dia-a-

dia da sala de aula.  

A terceira e última avaliação, realizada em 2004 - Pathfinder do Brasil, objetivou 

qualificar a articulação intersetorial alcançada nos municípios; identificar os efeitos das 

capacitações em termos de empoderamento dos atores envolvidos e verificar quais foram as 

mudanças de atitudes e de comportamento ocorridas.  

De certa forma, como resultado desse processo de acompanhamento e avaliação ao 

longo de seus nove anos de existência, o Projeto Amor à Vida ampliou as temáticas, 

conseqüentemente, os seus objetivos e estendeu-se para 183 municípios do Ceará. Hoje não é 

mais um projeto de educação sexual, como foi originariamente criado, pois foram incorporados 

outros temas considerados também relevantes, como a prevenção à violência, a segurança 

alimentar, o saber ouvir e as competências familiares. 

                                                                                                                                                                                     
6 Causas externas, segundo o Ministério da Saúde são as mortes por homicídios, suicídios e os acidentes. É a 
categoria de mortes por causas não-naturais. 

7 As UBAS são unidades das Secretarias Municipais de Saúde responsáveis pelo atendimento de menor 
complexidade, que agregam uma ou mais equipes de saúde do Programa Saúde da Família (PSF). 

8 ABC significa Aprender, Brincar e Crescer, e trata-se de um projeto que atende à população infanto-juvenil de 
7 a 14 anos, através de programações educativas, culturais, socializantes, esportivas e de iniciação profissional. 
Cada ABC é coordenado pela SAS em parceria com comunidade. 

9 Centros Comunitários são equipamentos da SAS para a prestação de serviços a famílias de baixa renda. 
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Embora o Projeto Amor à Vida tenha passado pelos três processos de avaliação já 

referidos, nenhum deles aferiu a adesão dos profissionais que dele participaram quanto aos 

objetivos e diretrizes apresentados, o que deveria estar materializado em mudanças na postura e 

nas atitudes desses profissionais no trato com os adolescentes. Consideramos, por conseguinte, 

que esses aspectos se constituem lacunas que necessitam ser pesquisadas.  

No caso específico deste estudo, partimos de quatro indagações: Em que medida o 

Projeto Amor à Vida funcionou como espaço de mudança, crescimento e compromisso para os 

profissionais de saúde, educação e assistência social? A postura dos profissionais de saúde, 

educação e assistência social indica que houve uma adesão dos mesmos à metodologia e aos 

objetivos do projeto? As atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde, educação e 

assistência social no nível local apontam para a existência de intersetorialidade? As políticas 

sociais de educação, saúde e assistência social propostas pelo município, nos planos municipais, 

sinalizam para os princípios da promoção da saúde? 

Buscando responder a esses questionamentos, estruturamos esta pesquisa. Uma 

motivação adicional para essa empreitada foi o fato de o Projeto Amor à Vida ser considerado 

pioneiro no Ceará como estratégia de implantação e consolidação das Políticas Estaduais para 

adolescentes e jovens, com ênfase na educação para saúde sexual prevenção à violência e de 

promoção da saúde. Outra motivação para o desenvolvimento desse estudo se refere à questão 

de termos sido integrante da equipe de implantação deste projeto em vários municípios do 

Ceará, o que serviu para aguçar nossa inquietação quanto à sua abrangência e aos seus 

resultados.  

Assim, pretendemos com este estudo produzir um conhecimento novo, a partir de 

uma experiência prática a nível municipal, que tem como proposta consolidar as políticas do 

SUS e do SUAS. Estimamos que dele possam ser extraídos subsídios e elementos importantes 

para o aperfeiçoamento de modelos de avaliações de projetos municipais, para que se tornem 

mais eficazes e eficientes e consigam impactar positivamente nas condições de vida e de saúde 

de adolescentes e jovens. 
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1.2 Justificativa e Relevância do Tema 

 

 

Embora a produção acadêmica sobre avaliação de programas sociais venha 

crescendo, consideramos que as questões aqui colocadas só recentemente têm se constituído 

como objeto de estudo dos pesquisadores. 

O momento da realização desta pesquisa também foi propício, tendo em vista a 

conquista da sociedade e dos sanitaristas, ao avançar nas discussões para qualificação da saúde 

pública não mais como ausência de doença. Contemporaneamente, o debate em torno da saúde 

pública tem se preocupado com aspectos da vida do cidadão e do meio ambiente. 

As avaliações de projetos sociais ainda carecem de aprofundamento teórico e 

metodológico, porém, na presente década, podemos afirmar que o interesse pela avaliação em 

saúde não se restringe ao âmbito acadêmico. O próprio Ministério da Saúde tem encomendado 

um conjunto de estudos nessa perspectiva, não só por exigência de financiadores externos, mas 

devido a uma crescente consciência de responsabilidade entre os técnicos e os dirigentes.  

Todos estes aspectos reforçam a contemporaneidade do presente estudo, mormente 

quando está sendo lançada pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Promoção da Saúde 

(BRASIL, 2005b). 

O conceito ampliado de saúde, adotado pelo modelo do Brasil, remete também ao 

foco sobre a saúde para a temática da qualidade de vida (SEGRE; FERRAZ, 1997). Na nossa 

expectativa, a noção de qualidade de vida transita em um campo semântico polissêmico, que se 

relaciona ao estilo de vida, à ecologia humana, à democracia, ao desenvolvimento e aos direitos 

humanos e sociais. Dessa forma, alguns autores como Gentile (2001), Buss (2000) e Goldbaum 

(2000) sugerem a discussão da noção de qualidade de vida também no âmbito político, em que 

sejam definidos padrões mínimos os quais permitam a construção de agendas de intervenção e 

de avaliação de políticas públicas em uma perspectiva interdisciplinar e intersetorial.  

É importante ressaltar que, embora a defesa da qualidade de vida tenha estado 

vinculada inicialmente à luta dos sanitaristas, na realidade, ela interessa a toda a sociedade que, 

em decorrência do modelo equivocado neoliberal vigente no Brasil, vem negando à população 

direitos fundamentais como saúde, educação, alimentação/nutrição, habitação, emprego, renda, 

segurança, entre outros. 

O estudo tem uma tarefa singular, pois aponta para o desenho de um novo cenário 

para a construção de uma sociedade que possa perceber a noção de saúde como sinônimo de 

qualidade de vida e a mobilização em torno disso como possibilidade de buscar a cidadania.  
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Além do mais, na presente pesquisa, enquanto pontuamos a existência de uma 

Política Nacional de Promoção da Saúde determinada pelo Ministério da Saúde, discutimos 

também a ausência de uma melhor compreensão, por parte dos técnicos e dos gestores 

estaduais, sobre o significado potencial do Projeto Amor à Vida como estratégia para melhorar 

a qualidade de vida da população cearense, mesmo que de um segmento específico, constituído 

por adolescentes e jovens. 

Por fim, o estudo aqui apresentado complementa as avaliações feitas anteriormente 

sobre o Projeto Amor à Vida. A primeira avaliação foi realizada no final do segundo ano do 

projeto (1998), teve como objetivo investigar a estratégia psicopedagógica utilizada para os 

temas do projeto. Os resultados apresentados naquela avaliação, segundo relatório, mostraram 

que o Projeto Amor à Vida, nos dois primeiros anos, cumpriu as metas e os objetivos 

preestabelecidos e criou parcerias. Outro ponto destacado na avaliação foi que, a “estratégia 

pedagógica de uma Didática de Apropriação de Conhecimento - DACO” se tornou um dos 

pilares do projeto, propiciando importante avanço na aprendizagem técnica, na postura dos 

educadores envolvidos no projeto, nas relações entre os adolescentes e suas famílias, no 

comprometimento dos dirigentes, na mudança no trabalho em equipe multidisciplinar por meio 

da prática de uma reflexão conjunta dos problemas nos vários níveis: político, gerencial e 

técnico levando ainda, segundo o mesmo relatório, a “uma integração sistêmica e horizontal” 

(CEARÁ, 1999a, 1999b, 2002b).  

Essa primeira avaliação também destacou em seus resultados alguns riscos, 

evidenciados pela carência de estratégia de advocacy para dar sustentação à manutenção e 

expansão do projeto. Ademais, os resultados apontaram para o crescimento da demanda dos 

serviços de saúde e da qualidade destes, em decorrência do aumento da aprendizagem dos 

jovens, para a necessidade de descentralização da coordenação do projeto para as regionais de 

saúde e educação e para os municípios e, por último, para a agregação e formação de novas 

parcerias não governamentais. 

A segunda avaliação do projeto foi realizada no ano de 2002, para averiguar junto 

aos professores e adolescentes dos municípios participantes, se os temas do Amor à Vida eram 

tratados no dia-a-dia da sala de aula. Os resultados demonstraram que os temas eram abordados 

na sala de aula de forma pontual. Entretanto, não foi contemplada a interdisciplinaridade, marco 

do projeto e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (CEARÁ, 2003). 

A terceira e última avaliação, realizada em 2003, teve como propósito qualificar a 

articulação intersetorial alcançada nos municípios, além de identificar os efeitos das 

capacitações em termos de empoderamento dos atores e verificar quais foram as mudanças de 
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atitude e de comportamento ocorridas. O desenho metodológico dessa avaliação assumiu os 

moldes de uma pesquisa qualitativa junto a informantes-chaves, articuladores e beneficiários do 

projeto. O relatório apontou que o projeto estava construindo competências em termos 

individuais, embora haja fragilidade em construir competências em termos institucionais, isso 

por que a estrutura de funcionamento do projeto, na maioria dos municípios, ainda era frágil. O 

relatório enfatizou a importância dos núcleos (central, regional e municipal), sendo que a 

articulação intersetorial funciona nos núcleos central e regionais do projeto e a gestão é 

compartilhada, o mesmo não ocorre na maioria dos núcleos municipais. As melhores 

articulações foram encontradas nos municípios de pequeno porte, nos quais o núcleo está 

formalmente estruturado. Quanto ao apoio e importância que o projeto assume nas políticas 

municipais, a avaliação mostrou que depende das prioridades dos gestores. Outro aspecto 

importante levantado pela terceira avaliação foi a inexistência de estratégia para trabalhar com 

as famílias dos adolescentes, que na maioria das vezes há resistência.  

Na maioria dos municípios o projeto centrou suas ações na escola, dificultando a 

articulação entre os técnicos das áreas da saúde, educação e assistência social. Na maioria dos 

municípios não há qualquer tipo de articulação e as ações de promoção da saúde e prevenção 

eram realizadas de forma pontual (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2006). 

Dessa forma, o nosso estudo buscou aprofundar o conhecimento acerca do dia-a-dia 

do projeto nos ambientes em que esse é executado, a fim de revelar as práticas dos profissionais 

junto aos adolescentes e suas famílias. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o resultado do Projeto Amor à Vida junto aos profissionais de educação, 

saúde e assistência social, após oito anos de implantação, verificando se as práticas dessas 

pessoas retratam os princípios centrais de Promoção da Saúde. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Traçar o perfil dos profissionais que participam do Projeto no município de 

Jaguaribe no Estado do Ceará; 

 

• Analisar a adesão dos profissionais quanto aos objetivos e à metodologia proposta 

pelo Projeto; 

 

• Identificar, nas atividades dos profissionais, as estratégias adotadas para articulação 

de ações intersetoriais; 

 

• Verificar o funcionamento do Projeto Amor à Vida como espaço de mudança, 

crescimento e compromisso para os profissionais de saúde, educação e assistência 

social; 

 

• Analisar como os temas do Projeto Amor à Vida se expressam no projeto político-

pedagógico de cada escola participante da pesquisa; 

 

• Relacionar os princípios centrais da Promoção da Saúde com as práticas do Projeto 

Amor à Vida e com as políticas sociais no município de Jaguaribe - CE. 
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3 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

3.1 O Tipo de Pesquisa 

 

 

A partir dos pressupostos de Minayo (2004), compreendemos metodologia como a 

constituição das concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas essenciais para 

apreensão da realidade e, ainda, o potencial de criatividade do pesquisador. O método, por sua 

vez, é a própria alma do conteúdo, aquele que faz a relação entre o pensamento e a existência, 

em outras palavras, é o próprio processo de desenvolvimento das coisas. 

Com base nesse entendimento adotamos, neste estudo, a abordagem qualitativa, em 

que fazemos uma aproximação com o método dialético, por entendermos que ele é mais 

propicio para analisar os fenômenos históricos, a observação da realidade social, das 

contradições e dos conflitos (MARTINELLI, 1999). 

A opção pela abordagem qualitativa deveu-se à natureza do problema estudado. 

Segundo Baptista (1999) e Carvalho (2004), essa abordagem possibilita dedicar-se à análise dos 

significados que os indivíduos dão às suas ações, no espaço que constroem as suas vidas e suas 

relações. 

Portanto, abrigar-se no paradigma qualitativo significa compreender, portanto, que a 

realidade pesquisada é uma construção social da qual o pesquisador participa. Os fenômenos 

são compreendidos dentro de uma perspectiva histórica e holística. O pesquisador e o 

pesquisado estão em interação, em um processo multidirecionado, no qual são envolvidos o 

sujeito e o objeto do conhecimento. Os valores estão presentes durante todo o processo de 

investigação (BAPTISTA, 1999). 

De acordo com Demo (2005), a dialética parte da concepção de que a realidade é 

constituída por uma unidade de contrários. Isso funda a sua incessante dinâmica processual e 

sua prática histórica. Para a abordagem dialética, o ser social é o ator político na história, a 

história é estrutura, não estática, mas dinâmica. As duas estruturas, tanto a estática como a 

dinâmica, fazem parte da realidade.  

Por sua vez, Minayo (2004) afirma ser a dialética o melhor método para responder 

às necessidades metodológicas da pesquisa social, que vincula a teoria à prática, principalmente 
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no campo da saúde, em que segundo a autora, a realidade apela de forma tão existencial e 

imediata. 

Diante dessas definições, entendemos que esse método é apropriado para pesquisas 

de cunho avaliativo, principalmente aquelas que contemplem práticas sociais, históricas e 

críticas, como é o caso do Projeto Amor à Vida. Nossas reflexões apontam para a abordagem 

dialética como fundamento teórico, uma vez que nos propomos a estudar as práticas dos 

profissionais envolvidos no projeto, possibilitando a identificação dos fatos e efeitos decorrentes 

desta atividade. 

A partir dessa opção e buscando atingir os objetivos propostos, optamos por 

desenvolver um estudo comparativo para avaliar se as práticas do Projeto Amor à Vida, no 

município de Jaguaribe, retratam os princípios centrais da promoção da saúde, tanto no contexto 

escolar como de saúde. Dessa forma, foram selecionadas: uma escola e uma equipe de saúde da 

família que tinham uma proposta de ações integradas e que participavam do projeto desde sua 

implantação no município, e uma escola e duas equipes também da sede urbana do município, 

porém não integradas ao projeto.  

Utilizamos vários procedimentos a fim de identificarmos os elementos essenciais 

para a composição do presente relatório: caracterização do município estudado, a partir do 

cenário socioeconômico e demográfico; levantamento do Plano de Desenvolvimento Urbano de 

2000 a 2020, do Plano Municipal de Saúde e do Planejamento Municipal do Projeto Amor à 

Vida, além dos dados relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M). Todas estas 

informações nos permitiram verificar se as políticas públicas municipais estão orientadas para a 

promoção da saúde, e em consonância com os princípios da qualidade de vida, 

intersetorialidade e participação. 

No presente estudo, promoção da saúde é compreendida como o processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle desse processo (BRASIL, 2001a; SUCUPIRA; MENDES, 

2003). Enquanto que a prevenção, diferente da promoção, orienta as ações de detecção, controle 

de doenças, enfraquecimento dos fatores causais de grupos de enfermidades, o foco da 

prevenção é a doença, enquanto que o foco da promoção é a saúde. (CZERESNIA; FREITAS, 

2003). 

Qualidade de vida, por sua vez, tem embutida a complexidade relativa a apreender 

elementos da vida das pessoas e lidar com indicadores e instrumentos que permitam uma 

avaliação consistente. O caráter intersetorial foi analisado pela apreciação do desenvolvimento 

de ações intersetoriais referidas nos planos e projetos municipais. E por fim, o grau de 
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participação da população foi avaliado observando a participação desta enquanto sujeito ativo 

na elaboração e execução das políticas municipais. 

 

 

3.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

 

No mês de junho de 2004, realizamos uma visita à Coordenação Estadual do 

Projeto Amor à Vida, para obter informações mais consistentes que nos permitissem proceder a 

escolha do município que mais atendesse aos objetivos da pesquisa, ou seja, que reunisse todas 

as características requeridas ao estudo. A pesquisa de campo foi realizada no município de 

Jaguaribe. A escolha desse município ocorreu por causa de um conjunto de fatores. Primeiro, 

levamos em consideração se a infra-estrutura existente nas áreas da saúde, educação e 

assistência social era suficiente para garantir o desenvolvimento do Projeto. Em segundo lugar, 

consideramos o tempo de adesão do município ao Projeto. Por último, nos propomos a 

encontrar um município que possuísse características sociodemográficas semelhantes à maioria 

dos municípios cearenses considerados de médio porte10. 

Dessa forma, o município de Jaguaribe atendeu a todos esses requisitos, uma vez 

que, além de possuir infra-estrutura compatível às ações do Projeto, participa desde a primeira 

fase de expansão do Amor à Vida, há oito anos, tendo concluído todas as etapas de capacitação 

mínima para os educadores e profissionais da saúde. 

Outros três fatores também foram decisivos nesta escolha: a infra-estrutura 

operacional da área da saúde, voltada para a implantação de ações de prevenção e de promoção 

da saúde; a participação das três secretarias no projeto; os indicativos de que o município se 

organizava na perspectiva de construir a intersetorialidade.  

Quanto aos locais de realização da pesquisa, a escolha recaiu sobre dois bairros 

(Centro e COHAB) localizados no distrito sede do município. Há cinco anos, o bairro do Centro 

possui ações do Projeto as quais envolvem uma escola e uma UBAS com uma equipe de saúde 

da família. O bairro COHAB que tem características semelhantes à primeira, ou seja, localiza-se 

no perímetro urbano, tem uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio e duas UBAS, 

porém nela o Projeto não havia sido implantado o projeto por ocasião da realização da pesquisa. 

                                                           
10 Segundo o IBGE, são municípios com população entre 50.001 a 100.000 habitantes. 
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A escolha teve como motivo a possibilidade de fazer uma comparação quanto aos resultados 

sociais entre uma comunidade assistida pelo Projeto e outra sem a intervenção do Amor à Vida 

O primeiro bairro foi incluído na pesquisa por ter a única Escola de Ensino 

Fundamental e Médio que trabalha em parceria com a UBAS vinculada ao Projeto. Assim, 

participaram da pesquisa a Escola de Ensino Fundamental e Médio Cornélio Diógenes, e a 

Unidade Básica de Saúde da Família Edmar Barreira. No outro bairro, selecionamos a Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Ubiratan Diniz Aguiar, e as duas UBAS que existem - Unidade 

Básica de Saúde da COHAB e Unidade de Saúde da Vila Pinheira, cada uma delas com uma 

equipe de saúde da família. Ressaltamos que nem essa escola nem as UBAS são formalmente 

participantes do Projeto Amor à Vida. 

Após a escolha dos serviços, realizamos um teste-piloto, junto aos profissionais de 

outras equipes de PSF e de outras escolas do município, para aperfeiçoar os instrumentos de 

coleta de dados. Participaram do teste-piloto, três professores e dois profissionais de saúde, 

sendo um médico e um enfermeiro. A realização do teste-piloto indicou a necessidade de alguns 

ajustes nos roteiros de observação e de entrevista, para torná-los mais claros.  

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, utilizamos como referência as indicações de 

Minayo (2004). Assim, consideramos os critérios apontados pela autora para a escolha de um 

bom informante, quando estudamos um fenômeno social vinculado ao desenvolvimento de uma 

comunidade, grupo social ou atividade específica. São eles: sujeitos mais antigos nos locais de 

pesquisa que tenham envolvimento desde o começo com o fenômeno estudado; sujeitos de 

diferentes formações profissionais, para possibilitar a apreensão de semelhanças e diferenças, e 

sujeitos com disponibilidade de tempo, para participar das entrevistas e das observações, e 

condição para expressar-se sobre o essencial do fenômeno e seus detalhes.  

Portanto, a escolha dos informantes se deu de duas formas: nas instituições 

integrantes do projeto (escola e unidade de saúde) foram convidados todos os profissionais 

capacitados na metodologia do Amor à Vida. Para a composição dos informantes-chaves das 

instituições não integrantes do projeto, foram selecionados todos os médicos e enfermeiros das 

duas unidades de saúde, enquanto que para a escolha dos representantes da escola, utilizamos os 

critérios propostos por Minayo (2004), ou seja, os mais antigos na função de professor, no 

conhecimento do PPP e disponibilidade de tempo, além de contemplar os diferentes cargos e 

funções existentes na escola, tais como: diretora, coordenadora pedagógica, professora da sala 

de multimeios e professores das mais diferentes disciplinas.  

Dessa forma, selecionamos 26 profissionais para participar da pesquisa (um 

assistente social, três médicos, três enfermeiros, duas auxiliares de enfermagem, 14 professores, 
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três diretores das escolas) que trabalhavam nas duas escolas e nas três Unidades Básicas de 

Saúde do município. Dos 26 sujeitos selecionados, 17 são educadores, lotados nas duas escolas 

participantes da pesquisa, os quais responderam ao questionário e foram observados em suas 

atividades. Para a escolha dos entrevistados, consideramos a importância de se retratar na 

pesquisa os diversos tipos de atividades desenvolvidas na escola, relacionadas ou não com o 

Projeto Amor à Vida. Participaram das entrevistas seis profissionais, sendo dois professores, um 

diretor pedagógico de cada escola e os responsáveis pelas salas de multimeios e bibliotecas.  

Os oito profissionais de saúde também responderam ao questionário e foram 

observados nas suas atividades, exceto os auxiliares de enfermagem, pois nenhum deles foi 

capacitado nas temáticas do Projeto. Destes, três foram entrevistados, sendo duas enfermeiras e 

um médico. Os mesmos critérios acima foram adotados para escolha dos entrevistados da área 

de saúde. 

Durante a fase de observação, escolhemos atividades que expressassem o conjunto 

das experiências e das expressões buscado na pesquisadas (BAUER, 2002). 

À medida que passamos a conhecer a dinâmica das atividades socioeducativas 

desenvolvidas no município, verificamos que alguns serviços, mesmo formalmente integrados 

ao Projeto, não executavam as suas atividades específicas. Assim, por essas razões, não 

incluímos como sujeitos da pesquisa os profissionais da área de assistência social lotados no 

Centro Comunitário e no Centro de Referência de Assistência Social de Jaguaribe. 

Ainda nos levantamentos preliminares, constatamos que o Centro Comunitário não 

desenvolvia atividades relativas ao Projeto. Mediante o propósito de incluir na pesquisa algum 

serviço de assistência social, obtivemos informação sobre a existência do Centro de Referência 

às Famílias e do Núcleo de Atendimento Especializado Maria Nelsinha Campelo. O primeiro 

ainda estava em fase de implantação e, por isso, não o incluímos no estudo. No segundo, havia 

um núcleo voltado para atendimento psicossocial de crianças com necessidades especiais 

porém, o conjunto de atividades desenvolvidas não se relacionava com o Amor à Vida, como a 

assistente social desse núcleo participava do projeto, ela foi incluída no estudo. 

A coleta de dados foi realizada no período de junho de 2004 a junho de 2005. 

Quanto à operacionalização da coleta de dados, a pesquisa teve como fonte as idéias 

de Triviños (1990), quanto às formas de apreender os processos de trabalho em sua lógica interna. 

Primeiro recorremos à observação livre, que acompanha e registram os movimentos, os discursos 

e as ações recíprocas entre sujeitos, os processos e os produtos construídos por eles. Em seguida, o 

autor sugere averiguar as percepções dos sujeitos através de questionários e entrevistas. 

Posteriormente, utilizamos como técnica de coleta de dados a observação participante. 
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A técnica de observação favoreceu o alcance dos objetivos da pesquisa, uma vez 

que, segundo Minayo (2004), se realiza através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado, a fim de obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus 

próprios contextos. O observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece um 

contato face a face com os observados. A importância dessa técnica reside no fato de se poder 

captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, 

uma vez que, observados diretamente da realidade, transmitem o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real (MINAYO, 2004). A técnica de observação foi fundamental porque, 

juntamente com as entrevistas, favorece a captação de um maior número de elementos nos 

permitindo desenhar as relações existentes entre as instituições pesquisadas e as estratégias 

utilizadas para efetivação das ações do projeto. 

A observação livre foi feita durante todo o tempo de realização da pesquisa de 

campo e teve como propósito auxiliar e checar a consistência das informações colhidas durante 

as entrevistas, além de acrescentar outros dados que contribuíram para a captação da realidade. 

Os dados colhidos durante as observações livres foram lançados em um diário de campo. Na 

observação livre foi possível demarcar dois aspectos metodológicos: amostragem de tempo 

(escolha dos dias e jornadas de trabalho) e anotações de campo. Na amostragem de tempo foi 

possível caracterizar os processos de trabalho, as práticas de cada profissional, ao passo que a 

observação participante, segundo Gallego (2002), consiste essencialmente na integração do 

pesquisador no espaço observado, enquanto que a observação livre destaca do conjunto algo 

específico ou alguns traços específicos do fenômeno que se estuda.  

A observação participante seguiu um roteiro preestabelecido (Apêndice A, 

Apêndice B) que permitiu comparar as respostas dos questionários, os vários relatos dos 

sujeitos entrevistados e as práticas desenvolvidas. Essa técnica se orientou por três eixos: 

ambiente físico (condições gerais das Escolas, das Unidades de Saúde e do Núcleo de 

Atendimento Especializado Maria Nelsinha Campelo); ambiente relacional (focalizando as 

relações entre os adolescentes e jovens, professores, profissionais da coordenação/direção, 

funcionários, profissionais da saúde e da assistência social); o conhecimento e habilidades dos 

profissionais no desenvolvimento dos objetivos e metas do Projeto Amor à Vida.  

Os sujeitos entrevistados foram agrupados por área de atuação, recebendo a 

seguinte codificação: profissionais de saúde - OS; profissionais da assistência social - PAS, e 

profissional da educação - PE. 

O questionário aplicado (Apêndice C e D) visou levantar o perfil dos profissionais 

que participaram do Projeto principalmente em relação a características socioeconômicas, 
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qualificação para participação e para ter acesso aos materiais didáticos que são utilizados em 

sala de aula, nas consultas e em outras atividades de saúde. 

Realizamos entrevista semi-estruturada (Apêndices E, F e G) com nove profissionais 

que atuavam nas duas escolas e nas três unidades de saúde. Esses profissionais foram escolhidos 

de tal forma que representassem o pensamento de diretores das escolas, de professores, de 

responsáveis pela sala de multimeios, profissionais de saúde e de assistência social.  

Consideramos esse tipo de entrevista adequada à pesquisa porque parte de um 

questionamento seqüenciado e, de acordo com Schwartz e Jacobs (1984), trata-se de uma 

técnica de coleta de dados em que o entrevistador oferece um amplo campo de interrogativas, 

baseadas em teorias e hipóteses do interesse da pesquisa, e o informante vai colocando-se e 

participando na elaboração dos conteúdos da pesquisa. 

Para colhermos elementos sobre a promoção da saúde no município de Jaguaribe, 

recorremos aos dados do Plano de Saúde, das gestões 2000 a 2004 e 2005 a 2008, e do Plano 

de Desenvolvimento Urbano - PDDU, além do Perfil de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IBGE, 2003).  

Em termos operacionais, a coleta de dados consumiu um período significativo de 

tempo. Cada viagem para realizar essa atividade implicou em permanência de três dias no 

município, em média. As viagens foram realizadas em semanas alternadas. Dependendo da 

atividade de coleta a ser realizada ou do tipo de atividade a se observar, foi necessário 

permanecermos no campo até três turnos e isso ocorreu principalmente quando era realizada a 

observação nas escolas. No total, a coleta de dados consumiu 28 dias, obedecendo à dinâmica 

acima. 

Por compreendermos que, em estudos de natureza qualitativa, o pesquisador deve 

fazer uma imersão no campo a ser analisado, comparecemos a atividades como feiras, 

reuniões festas, exposições, além das atividades específicas do Projeto.  

Assim, a aproximação com Jaguaribe iniciou-se em abril de 2004 e observamos 

alguns eventos, como o Festal11, e participamos de reuniões dos profissionais de saúde e da 

capacitação dos professores. 

Consideramos relevante trazer algumas apreciações sobre as observações realizadas 

nas escolas, nos locais de atuação das equipes de PSF e no Núcleo de Atendimento 

                                                           
11 Festival de Talentos da Escola Pública é constituído por momentos de integração e troca de experiências 
educacionais e envolve três grandes vertentes: Científica, Artístico-Cultural e Esportivo-Recreativa. Participam 
do FESTAL professores e estudantes das escolas públicas estaduais e municipais do Ensino Fundamental e 
Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Indígena e acontece em três momentos: 
municipal, regional e estadual. 



 33

Especializado Maria Nelsinha Campelo. Essas apreciações visam a explicitar algumas atitudes 

suscitadas nos profissionais pela nossa presença. 

Na escola vinculada ao Projeto Amor à Vida, constatamos que houve, 

principalmente no início das observações, uma preocupação em demonstrar que os temas do 

Projeto vinham sendo desenvolvidos em sala de aula. Durante uma aula de Química, após a 

nossa apresentação aos alunos e à professora, os estudantes mostraram-se inquietos e curiosos 

com a novidade. A professora, por sua vez, desenvolveu a aula sobre métodos contraceptivos, 

sem nenhuma referência aos conteúdos da matéria de Química, que era o conteúdo central da 

disciplina. Esses são indicativos claros de que a atividade foi organizada levando em 

consideração a nossa presença no local, percebida essencialmente como avaliadores do Projeto. 

Em observações posteriores, o fato não se repetiu tão claramente, indicando nossa incorporação 

à dinâmica da sala de aula. 

Na outra escola, que não é formalmente integrante do Projeto Amor à Vida, não 

houve evidência clara de que a nossa presença tivesse alterado a dinâmica das atividades em 

sala de aula. Possivelmente a diferença de postura dos professores observados, (sendo os da 

escola não vinculada ao Projeto mais espontâneo), ocorreu pelo fato de eles não se sentirem 

avaliados. 

Durante as observações realizadas nas Unidades de Saúde e no Núcleo de 

Atendimento Especializado Maria Nelsinha Campelo, não percebemos qualquer orquestração 

para nos impressionar, uma vez que a recepção foi espontânea e não houve evidência de 

constrangimento por parte dos profissionais ou dos adolescentes com a nossa presença. 

Em relação aos procedimentos de análise, a própria complexidade do objeto de 

estudo e suas muitas interfaces indicaram algumas escolhas.  

O acesso à literatura especializada sobre promoção da saúde fortaleceu a 

compreensão de que ela está intimamente relacionada com os conceitos de intersetorialidade, 

qualidade de vida e participação. Qualidade de vida, por sua vez, tem embutida a complexidade 

relativa a apreender elementos da vida das pessoas e lidar com indicadores e instrumentos que 

permitam uma avaliação consistente. 

Sendo assim, um dos impasses da proposta de análise relacionou-se com o fato de 

que, inicialmente no desenho da pesquisa, não prevíamos incorporar o levantamento de dados 

que permitissem uma aproximação mais aprofundada com as questões relacionadas à qualidade 

de vida no Município estudado. Percebendo que em Jaguaribe os dados disponíveis relativos ao 

Plano Diretor, ao Plano Municipal de Saúde e ao Índice de Desenvolvimento Municipal eram os 
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que mais se aproximavam dos indicadores de qualidade de vida, por isso optamos por trabalhar 

com eles embora reconhecendo suas limitações.  

Tendo em vista essa decisão, os conceitos que serviram de base para a análise foram 

a promoção da saúde e aqueles que lhe servem de interface, como prevenção, qualidade de vida, 

intersetorialidade e participação. 

A partir dos objetivos desse estudo, procuramos fazer a análise da qualidade de vida 

da população, a partir do IDH-M, dos dados relativos ao PDDU e dos Planos Municipais de 

Saúde e de Educação. Considerando que qualidade de vida é um conceito que envolve 

dimensões subjetivas, optamos por analisar os indicadores de saúde, longevidade, educação, 

renda e condições de habitação da população.  

O caráter intersetorial foi analisado pela apreciação do desenvolvimento de ações 

intersetoriais referidas nos planos e projetos municipais. Por fim, o grau de participação da 

população foi avaliado, observando-a desta enquanto sujeito ativo na elaboração e execução das 

políticas municipais. 

Para fundamentar a análise, tomamos como parâmetro os conceitos de promoção da 

saúde, prevenção, qualidade de vida, intersetorialidade e participação social. 

No presente estudo, promoção da saúde é compreendida o processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle desse processo (BRASIL, 2001a). Enquanto que a prevenção, 

diferentemente da promoção, orienta as ações de detecção, controle de doenças, 

enfraquecimento dos fatores causais de grupos de enfermidades, o foco da prevenção é a 

doença, enquanto que o foco da promoção é a saúde (CZERESNIA; FREITAS, 2003). 

Entendemos como intersetorialidade uma prática social que está necessariamente 

relacionada ao enfrentamento de problemas reais, reconstruída a partir da reflexão e do exercício 

democrático. A implantação da intersetorialidade consiste em novas maneiras de planejar, 

executar e controlar a prestação de serviços para uma nova prática (HARTZ; SILVA, 2005) 

Antecedendo à análise propriamente dita, agrupamos os dados dos questionários, 

através de freqüência absoluta, e transcrevemos as informações originadas das entrevistas. 

Reunimos também as informações colhidas por meio das observações em três categorias: 

ambiente físico, práticas dos sujeitos e relações entre os eles.  

Em seguida, categorizamos as informações para serem analisadas. As 

categorizações se processaram a partir das indagações contidas no próprio estudo; das 

observações vivenciadas e registradas, tendo como base, também, o conhecimento técnico 
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advindo da literatura especializada, o qual vem subsidiando a prática de promoção da saúde e da 

formulação de políticas públicas. 

 

 

3.3 Princípios Éticos 

 

 

Vale salientar que, antes do início da pesquisa de campo, solicitamos formalmente, 

por escrito, ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, permissão para realizar a 

pesquisa. Após a análise e aprovação do projeto de pesquisa (Anexo 1), e mediante o 

recebimento do parecer consubstanciado, sob protocolo COMEPE nº 148/03 em 31 de julho de 

2003 passamos a contatar os serviços e os sujeitos da pesquisa. 

Sendo assim, observamos as exigências éticas regulamentadas pela Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde (2005d), como vemos a seguir: 

a) Em observância ao princípio de autonomia, apresentamos a pesquisa aos sujeitos, 

para que esses pudessem assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice H e 

I). Respeitamos sua dignidade, autonomia e evitamos riscos que pudessem afetar sua 

vulnerabilidade; 

b) Com relação ao princípio de beneficência, observamos a ponderação entre riscos 

e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, garantindo o máximo de 

benefícios e o mínimo de danos ou riscos; 

c) Com relação ao princípio de não-maleficência, evitamos os danos previsíveis; 

d) Asseguramos também a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem 

e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações sem prejuízo das pessoas 

das comunidades. 
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4 QUADRO TEÓRICO 

 

 

4.1 Evolução das Políticas Sociais e Efetivação da Promoção da Saúde no Brasil 

 

 

Para que possamos compreender a evolução das políticas sociais no Brasil 

necessitamos re-visitar alguns conceitos e suas complexidades. 

O conceito de Estado pode ser considerado como a expressão maior da organização 

política da sociedade. O Estado existe para promover o bem comum e compreende todas as 

formas de gerência e de controle de uma sociedade em que estão incluídos, os conceitos de 

território, instituições e o de governo. Enquanto que, o governo compreende apenas o conjunto 

de pessoas que controlam os cargos de decisão política e dão à direção principal ao Estado. 

(OLIVEIRA; SOUSA, 1998) 

Outros conceitos devem ser referidos. Um deles é política social, que consiste em 

uma atribuição, definida politicamente, de direitos e deveres legais dos cidadãos. Estes direitos 

consistem na transferência de dinheiro e serviços com o objetivo de compensar condições de 

necessidade e risco para o cidadão que goza de tal direito, e que não consegue acessar a esses 

mesmos bens com seus próprios recursos e/ou dotes individuais. Proteção social, por sua vez, 

consiste na ação de proteger indivíduos contra riscos próprios à vida humana. 

Diferentemente de política social e proteção social, o Welfare State (WS) refere-se a 

um tipo específico de intervenção do Estado na área social. O WS configura-se pela garantia ao 

cidadão de direitos sociais com igualdade de tratamento perante as políticas sociais existentes, 

sendo conhecido por Estado de Bem-Estar Social (NUNES, 1993). 

As políticas sociais se delineiam entre o Estado e a sociedade por meio do princípio 

da igualdade ou da solidariedade. Sendo que, o princípio de igualdade está presente na maioria 

dos países capitalistas europeus e, no Brasil, esse princípio assegura ao povo a cidadania plena, 

o qual permitiu atribuir à Constituição brasileira de 1988, o título de Constituição Cidadã 

(OLIVEIRA; SOUZA, 1998).  

E, como expressão dessa cidadania plena, o texto constitucional considera a saúde, a 

educação e a assistência social como expressão das políticas sociais no Brasil, sendo que a saúde e 

educação são direitas asseguradas a toda a população brasileira e ao Estado é dado o dever de 

cumpri-lo. Quanto ao direito à assistência social, somente é garantido a quem dela necessita. 
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Desse modo, torna-se imprescindível um esforço social para mobilizar recursos 

necessários que garanta a efetividade e a eficiência dessas políticas (COHEN; RANCO, 1993; 

CHIESA, WESTPHAL, KASHIWAGI, 2002). 

A política de educação no Brasil se organizou a partir da primeira LDBEN, datada de 

1961. E, somente em 1988, após vinte anos de ditadura militar, foi elaborada uma nova 

Constituição Federal, na qual a educação básica12 passou a ser considerada como um direito 

subjetivo de cada indivíduo, e estabeleceu que todas as universidades deveriam ser autônomas, 

sendo a pesquisa, o ensino e a extensão inseparáveis, chegando a propor que todo o ensino 

público, do básico ao superior, deveria ser proporcionado gratuitamente. Nesta Constituição, a 

educação foi contemplada com vários artigos, do 205 ao 214. O artigo 205 prescreve:  

 
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”.  

 
Mesmo a educação sendo considerada como prioridade na CF, somente em 1996 

foi reeditada a nova LDBEN. Neste mesmo período foi reabilitado o antigo Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP), como uma agência de pesquisas, estatísticas e avaliação do 

ensino, ficando este responsável pela reorganização das estatísticas da educação no Brasil e 

pela implementação de três grandes sistemas de avaliação do ensino brasileiro: Sistema de 

Avaliação para o Ensino Básico (SAEB); Exame Nacional para Estudantes que concluíram o 

Ensino Médio (ENEM) e os Exames Nacionais para Programas de Graduação (PROVÃO). 

Um outro avanço na reestruturação da educação no Brasil foi a criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) que passou a redistribuir recursos da União para os estados e municípios, de 

acordo com o número de matrículas na rede pública. O FUNDEF prevê que 60% dos recursos 

devem ser aplicados na remuneração de profissionais do magistério em exercício no ensino 

fundamental; e que 40% seriam utilizados em outras ações de manutenção e desenvolvimento 

do ensino. A criação desse fundo ajudou a ampliar o acesso à educação fundamental, pois 

segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a taxa líquida de 

matricula do ensino fundamental era cerca de 93%, enquanto que no ensino médio a cobertura 

era de 43% (IBGE, 2003).  

                                                           
12 A educação básica inclui oito anos de ensino fundamental, para crianças de sete a 14 anos, e três anos de 
ensino médio, ou secundário, para jovens entre os 15 e os 17. Às vezes se usa o termo “ensino fundamental” 
para se referir aos primeiros quatro anos do ensino fundamental, o antigo curso primário (SCHWARTZMAN, 
2005). 
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Dois anos depois, em 1998 foi implantado o Art. 214 da CF que diz: 

 

“A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à 
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das 
ações do Poder Público que conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; II - 
universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - 
formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.”  

 

A partir de então a educação passou a contar com um planejamento plurianual em 

cada unidade da federação, podendo os estados e municípios se organizarem quanto ao 

acesso, à reestruturação do parque escolar e às estratégias de formação dos professores e 

erradicação do analfabetismo no país. 

Outras políticas implantadas neste mesmo período dizem respeito à formulação de 

novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental e médio e a criação de vários 

programas para provê as escolas de recursos gerenciais, pedagógicos para a melhoria de seu 

desempenho.  

E, para o segmento mais pobre da população foi implantada uma Política de 

Renda Mínima, na qual está o Programa de Bolsa-Escola13, incorporado recentemente ao 

Programa de Bolsa-Família, que têm por objetivo fazer com que as famílias mais pobres não 

necessitem do trabalho de seus filhos para sobreviver, e se sintam estimuladas a enviá-los à 

escola (BRASIL, 2001b, 2002d).  

Muito embora estes programas sejam vistos com muita simpatia, tanto pelos 

movimentos sociais como pelo Banco Mundial, o qual inclusive destinou um empréstimo 

bastante significativo ao governo brasileiro para ampliá-lo; alguns autores consideram que estes 

programas estão concentrados nas faixas de 7 a 13 anos de idade e não alcançam a parcela da 

população mais necessitada de incentivo para o estudo, que seriam os jovens de 14 anos e mais 

(SCHWARTZMAN, 2005). 

Vale ressaltar que com todas estas conquistas, os problemas da educação têm se 

tornado cada vez mais complexos, pois com as crianças na escola, com gastos públicos mais 

significativos na educação e com educadores como gestores dos ministérios e secretarias de 

educação, os problemas mudam de patamar e as dificuldades se tornam maiores, o que de 

certa forma se assemelha ao que ocorre na área da saúde, na qual, depois de debeladas as 

                                                           
13 O Programa Bolsa Escola foi instituído pelo Governo Federal (lei no 10.219, de 11 de abril de 2001) é um 
programa de renda mínima ligada a educação e tem como objetivos ampliar a matrícula, melhorar o 
rendimento escolar e melhorar a permanência das crianças e adolescentes na escola. São seus propósitos 
também, combater o trabalho infantil e evitar que a permanência das crianças na rua seja um meio de 
subsistência para as famílias pobres (BRASIL, 2001b). 
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grandes epidemias, a população vive mais e passa a requerer atendimento mais caro e mais 

complexo. 

A política de assistência até a Constituição de 1988 foi marcada pela centralização 

financeira no plano federal de governo, fragmentação institucional, pela não participação social 

nos processos decisórios e pelo clientelismo dos programas. Os resultados demonstraram baixos 

graus de eficiência e efetividade. 

As mudanças na legislação garantidas pela Carta Magna apontaram para um novo 

padrão de proteção social, mais igualitário e universalista. 

No caso da seguridade social, particularmente, da assistência social, as mudanças 

foram mais significativas. Primeiramente, houve a incorporação do conceito de seguridade 

social, que integra previdência, saúde e assistência. A política de assistência, pela primeira vez, 

foi reconhecida como política pública integrante do núcleo de seguridade do Estado e do bem-

estar social brasileiro. E, posteriormente, a assistência social foi definida como direito dos 

cidadãos, independente de contribuição, determinando a intervenção com proteção à família, 

maternidade, infância, adolescência, velhice, além da promoção da integração ao mercado de 

trabalho, habitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência carentes. Essa política 

prevê prioridade absoluta à criança e ao adolescente. 

A regulamentação política prevista na Constituição se deu, no plano federal, por 

meio do ECA, do Estatuto do Idoso e, posteriormente, da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS).  

O ECA, a LOAS e o Estatuto do Idoso representam de fato uma mudança profunda 

na concepção das políticas sociais. A implementação de suas diretrizes é lenta e heterogênea, 

sendo, talvez, ainda prematura uma avaliação de seus resultados. 

O ECA compõe-se de um livro que trata dos direitos sociais básicos, direcionado a 

todas as crianças e adolescentes; e de um outro que aborda os direitos civis e dirige-se às crianças 

e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Outra inovação do ECA é a criação dos 

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. 

A LOAS, embora esteja em processo de implementação, aponta no sentido de 

promover a integração da seguridade social com a saúde e a previdência social. 

Após a implantação da Lei Orgânica, a política de assistência se estruturou a partir 

do SUAS, que tem como princípios: a pactuação, a participação e a descentralização das ações 

com o foco em ações na família.  

Esse modelo altera fundamentalmente operações de repasse dos recursos federais 

para Estados, Municípios e Distrito Federal, e, conseqüentemente, a prestação de contas. Outra 
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modificação importante foi a reorganização da capacidade de gestão municipal. O SUAS 

estabelece para os municípios três níveis de gestão: inicial, básica e plena, atribuindo 

responsabilidades e incentivos para cada um deles. Os Municípios devem possuir em todos os 

níveis de gestão Conselho, Plano e Fundo Municipal de Assistência Social e também devem 

fazer aportes ao seu fundo. Aqueles que pleiteiam habilitação no nível básico ou pleno devem, 

entre outros requisitos, dispor ou planejar e organizar a Rede Municipal de Proteção Social 

Básica por intermédio dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), as chamadas 

inicialmente de Casas da Família, em quantidade proporcional ao seu porte.  

Da mesma forma que para a saúde estão as UBAS, os CRAS foram concebidos pelo 

SUAS como a porta de entrada para o atendimento social no município. Eles estão organizados 

a partir do trabalho de uma equipe formada por dois psicólogos e dois assistentes sociais, que 

recebem os usuários que buscam atendimento e os encaminham para a rede local de proteção 

social, de acordo com sua necessidade. 

Existe grande proximidade entre os modelos das políticas de saúde e de assistência 

social. O SUS é também um sistema formado de várias instituições nas três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal), além do setor privado contratado e conveniado, como se fosse 

um único corpo. Dessa maneira, o serviço privado, quando contratado pelo SUS, atua usando as 

mesmas normas e princípios do Sistema. Outra característica importante do SUS consiste em 

uma doutrina e filosofia única, ou seja, a sistemática de atuação é a mesma em todo o território 

nacional (PESSINI, 2000). 

Do SUS emergem os princípios garantidos no art. 198 da Constituição Federal, 

constituídos pelo acesso universal e igualitário a ações e serviços; eqüidade, integralidade e 

participação comunitária; em uma rede regionalizada e hierarquizada e descentralizada, 

compreendida como um conjunto articulado de serviços preventivos e curativos (BRASIL, 

1988). As conquistas políticas e jurídicas no campo do direito à saúde e os avanços organização 

e na assistência propiciados pela implantação do SUS não foram suficientes para equacionar os 

velhos e novos problemas da atenção à saúde no país. Desafios que estão a exigir a continuidade 

da reforma por vias alternativas para que os princípios e as diretrizes do SUS avancem na sua 

efetivação. 

Desde a implantação do SUS, além da ampliação dos serviços de saúde há também 

uma busca da melhoria na qualidade destes, pois procurando atender ao princípio da integralidade 

da atenção, foi organizada a atenção primária à saúde nos municípios a partir da estratégia de 

Saúde da Família, por compreender-se que a melhoria das condições de saúde e a efetividade das 
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políticas sociais intersetoriais são capazes de reverter os atuais indicadores de saúde, em 

consonância com as discussões realizadas durante a XI CNS.  

Nesta perspectiva, cumprir o princípio da integralidade da atenção possibilita cuidar 

da qualidade de saúde e não simplesmente tratar da doença. No entanto, os atuais modelos 

implantados nos municípios brasileiros são assistencialistas e não conseguem atender e resolver as 

necessidades da população, perpetuando a fragmentação do sistema de saúde e dificultando cada 

vez mais, a intersetorialidade das ações (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2001). 

De fato, o processo de implantação do SUS tem enfrentado inúmeras limitações, 

desde as divergências do modelo curativo, centrado na doença e reforçado pela formação dos 

profissionais, até as dificuldades dos gestores em adequar a estruturação de ações básicas de 

saúde com os recursos disponíveis para atender as demandas da população, além de problemas 

no gerenciamento dos recursos financeiros. Outro entrave é a compreensão do conceito de 

promoção da saúde, por parte dos profissionais, gestores e da população. Essa barreira 

conceitual faz com que os profissionais do PSF priorizem atividades clínicas em detrimento das 

educativas, pois se sabe que as atividades de promoção da saúde são ferramentas essenciais para 

incentivar a auto-estima e o autocuidado dos membros das famílias, promovendo reflexões que 

conduzam à modificação de atitudes e comportamentos. Por outro lado, observa-se uma 

participação incipiente da sociedade nos rumos da saúde pública, seja pela falta da 

conscientização de seus direitos como cidadão, como também pela dificuldade da população em 

participar dos movimentos sociais (MORAES, 1996; CANDEIAS, 1997). 

Entretanto, de acordo com Campos (2006), os sinais de crise do SUS não depõem 

necessariamente contra as diretrizes centrais do sistema. Ele considera o SUS como uma 

reforma social incompleta, que para concretizá-la seria necessária a criação de um amplo 

movimento em defesa de políticas de proteção social e distribuição de renda; da presença de 

alguém que o apresente à sociedade e o defenda como uma reforma social significativa, com 

grande impacto sobre o bem-estar e proteção social e do desenvolvimento efetivo de sua 

capacidade de melhorar as condições sanitárias e da saúde da população. 

Assim, em consonância com os argumentos do autor, que considera o SUS como 

uma política racional e inovadora, cujos princípios inspiraram o modelo de políticas sociais 

brasileiras, evidencia-se a necessidade de que esses princípios ultrapassem a área da saúde, a 

fim de estabelecer uma interação com as áreas da educação e da assistência social, para que se 

ampliem às discussões das práticas sociais alicerçadas em um novo paradigma, preparado para 

atender às demandas e as necessidades das pessoas e coletividades (L’ABBATE, 2003). 
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Nessa perspectiva várias propostas de transformação são elaboradas e modelos de 

organização são discutidos - especialmente no meio acadêmico e na esfera federal de gestão da 

saúde - mas tudo isso deveria levar em consideração as particularidades das equipes de PSF e da 

organização do sistema nos diferentes municípios (GUIMARÃES, 1998; GOYA, 2003).  

Dando continuidade ao processo de aperfeiçoamento do SUS, a XII CNS 

promoveu o debate acerca dos temas considerados cruciais para consolidação do SUS, 

enfatizando a necessidade de um aprimoramento do processo de pactuação entre as três 

esferas de governo (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2003).  

Entretanto, somente em fevereiro de 2006, os temas mais importantes desse 

debate conformaram a agenda do Pacto pela Saúde 2006, assinado pelo Ministro da Saúde e 

pelos presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), conforme a Portaria Nº 

399/GM, de 22 de fevereiro de 2006: 

 
“Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem 
o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será 
anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas 
necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de 
definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela 
Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS” (BRASIL, 2006c). 
 

A expectativa dos que vivenciam a gestão do SUS é que essas intenções se 

traduzam em medidas concretas que ajudem a alterar as normas e os processos de gestão, 

contribuindo para superar os problemas apontados na agenda do Pacto. 

Porém, para efetivação do SUS é necessário que o Pacto recupere no cotidiano da 

gestão dos municípios e dos estados os compromissos assumidos pelas lideranças e que haja 

mobilização da sociedade e qualificação da participação social. Além disso, é necessário 

também equacionar alguns problemas estruturais do SUS que precisam ser enfrentados no 

debate político e se desdobre em decisões legislativas e governamentais, dentre eles 

destacamos: a política de Gestão do Trabalho no SUS; a política de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores do SUS; o baixo desempenho do processo de gestão, 

condicionados pelos costumes políticos assentados no clientelismo; a melhoria na eficiência dos 

gastos; a administração dos conflitos em torno da disputa de recursos e na conformação das 

redes de atenção que se estabelecem entre os municípios e, consequentemente, entre os estados 

(ANDRADE, BUENO; BEZERRA, 2006). 

Dessa forma, apesar do aparato jurídico no Brasil, as políticas sociais (educação, 

saúde e assistência social) ainda são setoriais e desarticuladas, respondendo a uma gestão com 
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características centralizadoras e hierárquicas, em que prevalecem práticas que não geram a 

promoção humana (BOURGUIGNON, 2006) Uma vez que a concepção de qualidade de vida 

passa pela interação das dimensões do bem-estar físico, psíquico e social e demanda uma 

visão integrada dos problemas sociais. Nesse sentido, as políticas setoriais isoladamente são 

incapazes de realizar e de considerar o cidadão na sua totalidade e nas suas necessidades 

individuais e coletivas (JUNQUEIRA, 1998).  

Portanto, o maior desafio do SUS e do SUAS continua sendo o de promover 

mudanças na organização dos serviços e nas práticas de promoção da saúde e também nas 

assistenciais para assegurar a melhoria da qualidade do cuidado em todos os níveis de atenção.  

Desta forma, os profissionais, os gestores ou os usuários enfrentam dificuldades 

reais quanto à infra-estrutura dos serviços e à organização do sistema de saúde nos municípios, 

cuja solução, muitas vezes, independe da ação isolada de cada um deles. A mudança de 

percepção e a alteração do sistema vigente não são possíveis com mudanças pontuais de um 

setor ou outro da área social.  

 

 

4.2 Promoção da Saúde e Interfaces com as Políticas Sociais 

 

 

Inicialmente, faz-se oportuno apreciar que é comum encontrarmos as expressões 

“prevenção das doenças” e “promoção da saúde” como se sinônimas fossem. O dicionário 

aponta que o termo prevenir tem o significado de preparar, dispor de maneira que evite dano ou 

mal, e que promover significa dar impulso, originar, gerar (FERREIRA, 2004).  

A expressão promoção da saúde surge formalmente com a Carta de Ottawa, 

resultado da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em novembro de 1986, 

muito embora este termo já tenha sido discutido na Conferência de Alma-Ata. Em 

atendimento a recomendações da OMS, dentro de sua meta de alcançar saúde para todos até o 

ano 2000, e mediante a constatação de que as ações meramente curativas assistenciais não 

conseguiam dar a resolutividade necessária aos problemas de saúde do mundo, o Canadá 

responsabilizou-se pela realização dessa Conferência (BRASIL, 2001a).  

A Carta de Ottawa conceitua promoção da saúde como um processo de 

capacitação da comunidade na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo sua maior 

participação no controle desse processo. Esse conceito, desde então, passa a servir de 

referência para um grande número de países de todos os continentes (BRASIL, 2001a) 
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No Brasil, as idéias da promoção da saúde como eixo da atenção à saúde começou a 

ser formuladas no bojo da redemocratização do país com a realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, que aconteceu em março de 1986, o movimento crescente, que depois se 

denominou de Reforma Sanitária, teve eco na formulação da Constituição de 1988. Como 

conseqüência disso, o próprio Sistema Único de Saúde está organizado dentro de princípios que 

apontam para a promoção da saúde como um dos eixos centrais (MENDES, 2002). 

Como observa Almeida Filho (2000), a idéia de promoção da saúde inclui todo um 

repertório social de ações preventivas dos riscos de doenças, bem como protetoras e 

fomentadoras de saúde.  

A despeito de ter sido formulado por intelectuais e trabalhadores de saúde que lhes 

atribuíram cunho socializante, as observações empíricas apontam que o SUS não tem 

conseguido dar conta de seu caráter includente, universalista, especialmente no que diz respeito 

à melhoria da qualidade de vida, capacitação comunitária e controle social. As análises 

realizadas vêm apontando para uma tendência à focalização, predomínio de ações curativas ou 

apenas de prevenção (ALMEIDA FILHO, 2000). 

A expressão prevenção em saúde está associada à exigência de uma ação antecipada, 

fundamentada na história natural da doença e, por isso, a base do discurso preventivo é o 

conhecimento epidemiológico. Os projetos de prevenção e ação educativa em saúde são 

estruturados a partir no conhecimento científico e de recomendações normativas sobre mudanças 

de hábito (DONATO, 2003). Assim, enquanto a prevenção está estritamente relacionada ao 

conhecimento científico, a promoção da saúde vincula-se aos processos de educação da 

população, de transformação das condições de vida, de trabalho e demanda uma ação intersetorial 

(BRESLOW, 1999; GENTILE, 1999; CZERESNIA; FREITAS, 2003; ANDRADE; BARRETO, 

2004). 

É necessário ressaltar que os limites dos SUS residem, principalmente, nas 

dificuldades entre o discurso da nova saúde pública e o contexto vivido na sociedade capitalista 

neoliberal, na qual a prioridade é a economia de mercado, favorecendo a concentração de renda 

e exclusão social (CAMPOS, 2007).  

A despeito desses limites, nos últimos anos, no Brasil, há autores como Malo 

(2002), que apontam para a perspectiva de promoção da saúde como oportunidade para a 

requalificação do trabalho da Saúde Coletiva14 e da Saúde Pública15 e para defesa do SUS.  

                                                           
14 Segundo L’Abbate, Saúde Coletiva é uma expressão tipicamente brasileira, inventada na década de 70, na 
perspectiva de construir um paradigma que permitisse uma integração entre as diferentes instituições do campo 
da saúde. A saúde coletiva abrange um conjunto complexo de saberes e práticas relacionados ao campo da 
saúde. Portanto, compreende práticas, técnicas, científicas, culturais, ideológicas, políticas e econômicas.  
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Para Buss (2000), essa discussão pode ser considerada uma estratégia interessante 

para o enfrentamento dos múltiplos problemas de saúde que afetam as populações neste século. 

O autor lembra que o conceito de promoção da saúde ainda é uma prerrogativa do setor de 

saúde e do meio científico, necessitando extrapolar os muros da saúde e da academia. 

Entendemos a promoção da saúde como o autor, ou seja, como uma estratégia e não como 

apenas uma nova disciplina, mas sim como uma interação de idéias e de práticas de diversas 

áreas, tais como saúde pública, educação para saúde e políticas públicas.  

Diante desse contexto, consideramos que a promoção da saúde emerge como uma 

estratégia que permite promover educação para a saúde e está inserida em um modelo social que 

garante o bem-estar geral como propósito central de desenvolvimento, fomentando relações de 

inclusão, equilibrando interesses econômicos com propósitos sociais e trabalhando a 

solidariedade e a eqüidade. 

Gentile (2001) considera que a definição de promoção da saúde foi construída com 

base em três pilares: conceito de saúde como qualidade de vida, o que poderia ser entendido 

como satisfação das necessidades individuais; caráter intersetorial das políticas e ações; 

participação das pessoas enquanto sujeitos ativos na definição dessas políticas, que, no Brasil, 

começaram a atuar reivindicando melhoria nos bens e serviços insuficientes ou inexistentes no 

final da década de 70 e início de 80. 

Do que vem sendo exposto, constatamos que os princípios determinantes da saúde 

também estão fora desse setor.  

Não por acaso, a Carta de Ottawa, da qual o Brasil é signatário, resultante da I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, enfatiza os aspectos humanos e ambientais, a 

subjetividade em conjunto com pré-requisitos para qualidade de vida e saúde dos indivíduos e 

coletividade. Os pré-requisitos definidos são a paz; a posse de uma habitação que atenda às 

necessidades básicas de abrigo, adequada em termos de dimensões por habitantes, com condições 

de conforto térmico e outros; o acesso a um sistema educacional eficiente, em condições que 

favoreçam a democratização da informação e formação dos cidadãos; a disponibilidade de 

alimentos em quantidade suficiente para o atendimento das necessidades biológicas, promoção do 

crescimento e desenvolvimento das crianças, adolescentes e reposição da força de trabalho; a 

renda suficiente para o atendimento das necessidades básicas e dos pré-requisitos anteriores; 

recursos renováveis que garantam uma política agrária e industrial voltada para as necessidades da 

                                                                                                                                                                                     
15 Saúde Pública, conforme Paim (1980), em geral, refere-se às formas de agenciamento político/governamental 
no sentido de dirigir intervenções voltadas às denominadas “necessidades de saúde”. 
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população e o mercado interno e não somente para exportação e importação; e ecossistema 

preservado e manejado de forma sustentável (STROZZI; GIACOMINI, 1996).  

Segundo Rocha et al. (2000), a análise conceitual da qualidade de vida de uma 

cidade e de seus cidadãos, por si só, representa uma dificuldade. Qualidade de vida é um 

conceito que envolve uma dimensão subjetiva que precisa considerar como as pessoas sentem e 

avaliam suas vidas, como valorizam as dimensões de renda, educação, infância, habitação e 

longevidade. Sendo assim, conceituar qualidade de vida é um desafio, medi-la assume 

contornos ainda mais pretensiosos. 

O debate acerca da qualidade de vida está presente em muitos autores (MINAYO, 

HARTZ; BUSSI, 2000; GOLDBAUM, 2000; TAMAKI, 2000; FSERSTEIN, 2000; PITTA, 

2000; AUGUSTO, 2000). O discurso recorrente na maioria deles aponta para a insuficiência 

dos indicadores que lhe dão forma, para a necessidade de incluir elementos da subjetividade, 

cultura e cidadania das populações a que se referem e para a importância de se incluir elementos 

relacionados à sustentabilidade e ao respeito ao meio ambiente.  

Monitorar qualidade de vida, segundo Rocha et al. (2000), é buscar aproximação da 

idéia de redistribuição e usufruto da riqueza social e tecnológica. É também conhecer a exclusão 

social nos espaços urbanos e, de posse disso, buscar aumentar a eficiência técnica das políticas 

públicas com ações intersetoriais. Pode ser entendida ainda como recurso para aperfeiçoar a 

democracia, se esse monitoramento oportunizar que diversos atores sociais participem das 

decisões como expressão de seus direitos (ROCHA et al., 2000). 

A despeito de todo esse debate, constata-se que, no Brasil, qualidade de vida é 

abordada na perspectiva que a associa com estilo de vida (BRASIL, 2005b). Essa vertente 

entende que ocorre influência da saúde sobre as condições de qualidade de vida e vice-versa, o 

que nos remete à reflexão sobre o discurso científico centrado no modelo biomédico. A 

expressão usada é qualidade de vida em saúde, e os indicadores utilizados para medir essa 

qualidade de vida são bioestatísticos e econômicos, portanto fundamentados em uma lógica de 

saúde-doença e de custo-benefício, em que os padrões culturais e sociais não são levados em 

consideração (MINAYO, HARTZ; BUSSI, 2000). 

Na América Latina, especialmente no Brasil, com o processo de reforma sanitária e 

surgimento da Saúde Coletiva, são inseridos nos debates científicos e nas lutas de diversos 

movimentos sociais, entre esses, a essencial política da qualidade de vida e a promoção da 

saúde como defesa da vida. 

Concomitante a isso, a partir da década 90, vários modelos conceituais de qualidade 

de vida foram elaborados e serão abordados sucintamente ao final deste capítulo. Os índices daí 
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resultantes trazem a marca dos objetivos a que se propõem e dos cenários para os quais vão 

sendo criados.  

A busca de alternativas à crise do setor saúde remete ao debate atual sobre 

promoção da saúde e à formulação de propostas de ação intersetoriais voltadas para a melhoria 

das condições de vida da população, principalmente a que vive em áreas urbanas (PAIM; 

TEIXEIRA, 2000). 

Integrante do conceito de promoção da saúde, a intersetorialidade tem sido definida 

como a coordenação entre os setores, saberes e experiências (OMS, 1984) ou como a 

articulação entre sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades 

diversos, para enfrentar problemas complexos (BARROS, 2004). Atualmente, a 

intersetorialidade é considerada um componente central das políticas de saúde voltadas para a 

mudança do modelo assistencial. Pode-se afirmar que a ela é uma nova forma de trabalhar, de 

governar e de construir políticas públicas, que pretende possibilitar a superação da 

fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais, para produzir efeitos mais 

significativos na saúde da população (ALVES, 1995). 

Mais do que um conceito, a intersetorialidade hoje é entendida como uma prática 

social que vem sendo construída a partir das insatisfações em pelo menos dois campos da 

modernidade. Primeiramente, no campo da filosofia, em que há um questionamento quanto ao 

lugar e à possibilidade de ação que o pensamento positivista confere às pessoas. Por outro lado, 

há uma busca do ser enquanto ser sujeito, ser solidário que participa da construção do mundo 

futuro. Em segundo lugar, no campo da prática, existe insatisfação com a capacidade de 

respostas das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Há uma fragmentação provocada 

pelo exacerbado tecnicismo e pela racionalidade cientificista, predominante na forma de pensar 

e organizar o mundo (BARROS, 2004).  

Na América Latina, observa-se que, nos países em que o processo democrático está 

em consolidação, mesmo naqueles com profunda desigualdade social, a construção da 

intersetorialidade como um novo arranjo para intervenção tem o potencial de se converter em 

uma estratégia democratizadora, que possibilita a abertura de novos espaços de participação, a 

constituição de novos sujeitos, o empoderamento e a inclusão de novos atores sociais no 

processo de decisão política e de gestão dos espaços públicos (BARROS, 2004)  

A proposição da intersetorialidade em saúde aparece nos principais planos e 

programas desde 1961, sendo considerada, atualmente, como um componente central das políticas 

de saúde voltadas para a mudança do modelo assistencial (FERREIRA; SILVA, 2005). 
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No Brasil, a proposta de intersetorialidade aparece antes da difusão do movimento 

de promoção da saúde e, segundo Hartz e Silva (2005), data da década de 70, no II Plano 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNDE), e ressurge posteriormente na década de 90, 

quando foram desenvolvidas outras experiências.  

O processo de consolidação do SUS, que inclui a experiência acumulada com a 

municipalização e a distritalização dos serviços, bem como a reorganização da atenção básica 

de saúde, juntamente à implantação do Sistema de Vigilância da Saúde no SUS (VIGISUS), 

consistem, na atualidade, segundo Paim e Teixeira (2000), em um amplo leque de propostas e 

estratégias que agregam aspectos gerenciais, técnico-assistenciais, políticos e éticos das práticas 

de saúde em nosso meio. 

Dessa forma, a sua implementação necessita incluir novas formas de planejar, 

executar e controlar a prestação de serviços voltados para as novas práticas sanitárias. Segundo 

Hartz e Silva (2005), sua efetivação exige disponibilidade e interesse por parte dos envolvidos, 

além da necessidade constante do estabelecimento de um diálogo entre eles. Complementando a 

reflexão, as autoras afirmam que uma política pode ser desenvolvida também, a partir da 

decisão de uma autoridade formal ou de grupos de lutas.  

Sendo assim, a intersetorialidade pode ser considerada como uma estratégia que 

permite apontar na direção do deslocamento do poder, tornando possível que as forças sociais 

envolvidas usem de liberdade e oportunidade de ação para conseguir os objetivos pretendidos.  

O estudo da intersetorialidade como eixo da promoção da saúde requer atenção a 

categorias como poder, políticas de saúde e instituições. O poder local é de grande importância, 

por ser considerado o locus privilegiado para implantação das ações intersetoriais na saúde, por 

se tratar do nível onde se presume haver uma maior participação da população, pela 

proximidade entre a gestão, os técnicos e a população. É nesse contexto em que acontece a 

ressignificação do poder local como poder municipal, assim referido por Hartz e Silva (2005). 

Ainda de acordo com as autoras existem outras categorias que auxiliam a 

operacionalização dessas primeiras: Governo, estratégia, situação, política e atores sociais. 

Os espaços da intersetorialidade são, portanto, áreas de compartilhamento de saber 

e de poder, de construção de novas linguagens, de novos conceitos que não se encontram 

estabelecidos ou suficientemente experimentados. Há necessidade de um exercício permanente 

de paciência e de negociação. 

O uso da intersetorialidade pode implicar na utilização do conceito de rede. Numa 

abordagem baseada na intersetorialidade, os problemas da sociedade são tratados como um 

conjunto único, na sua totalidade. Esse conceito pode ser uma ferramenta importante à disposição 
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da administração pública para a resolução das demandas apresentadas pela sociedade 

(JUNQUEIRA, 1992). 

A participação popular, outro eixo integrante do conceito de promoção da saúde no 

Brasil, começou a surgir por meio das lutas pelos direitos sociais com reivindicações para a 

melhoria nos bens e serviços insuficientes ou inexistentes. No Brasil, a participação popular se 

insere no desenho das políticas públicas, a partir da Constituição de 1988, que pressupõe a 

participação da sociedade civil na formulação das políticas em todos os níveis de governo, 

permitindo à sociedade civil o controle social sobre o Estado. Aqui é introduzida uma associação 

entre controle social e sociedade civil, deslocando o eixo do controle social para a relação 

Estado/Sociedade e não mais do Estado sobre a sociedade. Os Conselhos são o lugar de exercício 

deste controle. Com isso, constrói-se uma nova racionalidade no campo das políticas públicas, 

pois se formam múltiplos espaços de mediação, constituídos em âmbito local, estadual e nacional, 

com representação de diferentes interesses e atores sociais (BRASIL, 1988; BÓGUS, 2005). 

Desse modo, os Conselhos constituem a nova arena das singularidades e 

pluralidades das lutas setoriais, delimitando um novo contrato social regido por normas, 

distinguindo poderes, direitos e deveres dos cidadãos (DAL POZ, 1998; BARROS, 1998). 

Segundo Gerschman (2004), apesar dos movimentos sociais terem surgido a partir 

da insatisfação sobre as condições de trabalho, foram eles uma forma específica de mobilização 

social, com características próprias e singulares que trouxeram à sociedade uma nova forma de 

fazer política: atuação a partir da intervenção dos interessados. 

Assim, não é por acaso que os movimentos sociais que emergiram com mais força e 

tiveram vida mais longa foram os que participaram e ocuparam o espaço do cotidiano e das 

localidades, como foi o caso dos movimentos da área da saúde. 

Nos anos 70, algumas importantes organizações internacionais introduziram nos 

países em desenvolvimento a noção de participação. Dentre elas, destacam-se o Instituto de 

Pesquisas para o Desenvolvimento Social das Nações Unidas (UNRISD), o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde. Essas organizações 

consideraram a participação popular como um elemento estratégico para o alcance do 

desenvolvimento social (CORTES, 1996). 

A partir de então, elas passaram a advogar uma maior distribuição de poder. Essa 

concepção de desenvolvimento coincidiu com o advento da idéia de cuidados primários de 

saúde, lançada por ocasião da Conferência de Alma Ata.  

Entretanto, a noção de participação concebida pelos defensores dos cuidados 

primários em saúde era vaga e seu significado variava conforme a peculiaridade da organização 
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social e a maturidade política de cada país (CORTES, 1996). Segundo essa mesma autora, na 

América Latina, o processo de tomada de decisão política teria sido conduzido pelos que 

representavam o poder dominante. 

No Brasil, desde o início da década de 70, muitas organizações foram criadas: 

movimentos de mulheres, movimentos dos sem-terra, movimento negro e outros. Naquela 

época, esses tinham como objetivo comum mais evidente a oposição ao Governo Militar. 

Segundo Cortes (1998), na maioria dos países em desenvolvimento, era comum a 

ausência de organização da sociedade civil, o que ocasionou grande influência do poder 

político, representado pelas elites econômicas e militares. Particularmente na América Latina, o 

processo de decisão política foi tradicionalmente conduzido por meio desses canais.  

No Brasil, o clima de liberação política tomou força com o fim da Ditadura Militar e 

com a promulgação da Constituição em 1988. Na Constituição, foram criados mecanismos de 

envolvimento das classes populares na administração pública, como o referendum e o plebiscito 

(BRASIL, 1988). 

Especificamente no setor saúde vem sendo estabelecida formas de participação 

popular, nos três níveis de gestão e nos diferentes espaços territoriais. Assim, a participação 

social no Brasil tomou corpo no processo de redemocratização e formalizou-se com a 

denominação de controle social, através da realização de Conferências, implantação de 

ouvidorias e da criação dos Conselhos, nas áreas setoriais de saúde, educação, assistência social, 

segurança alimentar e nutricional, cultura, trabalho, recursos hídricos e outras. Os Conselhos 

Setoriais nasceram como novos arranjos institucionais capazes de dotar o Estado de 

mecanismos para operacionalizar com mais transparência as políticas públicas. 

Tomados como instâncias nacionais, os Conselhos podem ser analisados em duas 

perspectivas: como variável dependente do contexto histórico e das circunstâncias políticas e 

sociais, e como variável independente, isto é, como instância de modificação do Estado e da 

sociedade. 

No contexto da institucionalização dos Conselhos Setoriais no Brasil, as instâncias 

da área de saúde foram as que mais se destacaram e avançaram, até porque constituem um dos 

inúmeros desdobramentos do movimento pela Reforma Sanitária. Historicamente foram os 

Conselhos que primeiro se estruturaram e, numericamente, são os mais representativos. 

O advento dos Conselhos de Saúde trata-se de um fenômeno nacional, fruto da 

legalização dos processos de descentralização e da participação social, pré-requisitos básicos 

para a estruturação do SUS como política pública universalista. Sabemos que o SUS, por força 

de lei, deve possuir características de sistema universal, descentralizado, equânime e com 
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participação social. Sabemos, todavia, das muitas dificuldades enfrentadas pelo SUS. Entre as 

maiores dificuldades, está a falta de mobilização da sociedade, o que descaracteriza o anunciado 

controle social. Por outro lado, como um dos seus resquícios de centralização, o Estado 

brasileiro, nos seus diferentes níveis, ora reconhece como autônomos, ora coopta e imobiliza os 

representantes populares que têm assento nos Conselhos de Saúde e nos demais (BARROS, 

1998; CARVALHO, 1988). 

Tendo isso em vista, vale considerarmos o alerta de O’Dwyer e Moysés (1998), 

segundo o qual o processo de descentralização dos serviços do SUS não pode ser sempre tomado 

como sinônimo de democratização do sistema. Esses espaços serão democráticos na medida em 

que garantirem a interlocução entre gestores, técnicos e usuários, fazendo-se capazes de dar 

transparência aos processos e aprofundar as instâncias do exercício de controle social. 

No aspecto formal, a participação social no Brasil vem ampliando-se com a 

implantação de inúmeros Conselhos nos níveis municipais e estaduais. No que concerne às 

políticas sociais, as políticas de educação estão entre as que menos se aproximaram do cerne de 

participação social. Seus Conselhos não são descentralizados para o nível municipal e não 

possuem a participação da sociedade enquanto cliente do sistema. Além do mais, enquanto os 

Conselhos de Saúde e de Assistência Social são paritários e com representação definida em 

Conferências Nacionais. Os Conselhos de Educação nos Estados são instituições do poder 

executivo, com função determinada pelo gestor estadual. Quanto aos Conselhos Municipais de 

Educação, diferentemente dos Conselhos de Saúde, estes foram criados para fortalecer a 

descentralização da educação, embora em alguns municípios brasileiros a atuação deles esteja 

evoluindo, conforme (SOUSA; FARIA, 2004). 

 

 

4.3 Debate Teórico e Metodológico no Campo da Avaliação 

 

 

As transformações ocorridas no mundo moderno, no campo da política, das 

ciências, da economia e da cultura têm sido atribuídas à revolução tecnológica e à 

mundialização do capital que, por sua vez, têm provocado à chamada Crise da Modernidade. 

Credita-se essa crise ao sucesso do modo de produção do Capitalismo e ao enfraquecimento do 

Iluminismo. 

As modificações pelas quais vêm passando as sociedades capitalistas causam um 

impacto significativo no campo das Ciências Sociais. Esse repercute na educação e na saúde, 
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sejam ao nível de seu objeto - os processos de educação-aprendizagem e saúde-doença de 

indivíduos e coletividade sejam no nível teórico-instrumental em que se apóiam no 

conhecimento e as práticas educativas e sanitárias (BARROS et al, 1995).  

Essas modificações induziram à prática da avaliação de políticas sociais, que passou 

a ser intensamente utilizada após a Segunda Guerra Mundial nos países centrais do capitalismo, 

acompanhada, segundo Minayo, Assis e Souza (2005), de grandes investimentos em políticas 

públicas de bem-estar social. 

No Brasil, o tema avaliação de políticas públicas, assim como o de avaliação 

institucional ainda, se constitui assunto bastante incipiente, sob o ponto de vista conceitual e 

metodológico. De fato, não é vasta nossa tradição, tampouco são abundantes nossas 

experiências com avaliações sistemáticas de desempenho das instituições. 

O que se viu no Brasil antes da década de 90 foram processos avaliativos 

apressados e motivados por iniciativas político-partidárias, caricaturando, assim, a gestão das 

políticas públicas sociais brasileiras. Mesmo na década de 70, época áurea dos grandes 

planejamentos, a preocupação com avaliação de desempenho governamental do Brasil era pura 

retórica (MINAYO, ASSIS; SOUZA, 2005). 

Apesar das críticas aos processos anteriores à década de 90, alguns autores (COHEN; 

FRANCO, 2002; BOSI; MERCADO, 2004; MINAYO, ASSIS; SOUZA, 2005) afirmam que 

houve, no Brasil e em toda a América Latina, a iniciação de práticas avaliativas motivadas 

principalmente por reforma do Estado; focalização da ação governamental em determinadas 

atividades; entrada da iniciativa privada e das organizações não-governamentais na realização de 

muitos serviços; exigência de órgãos internacionais que financiavam projetos; ampliação do 

controle social submetendo, de alguma forma, os recursos públicos à vigilância da sociedade. 

No Brasil, a implantação do Plano de Gestão, proposto pelo Governo Federal, dá 

inicio a um novo momento de práticas avaliativas, sugerindo o acompanhamento e avaliação 

dos programas do Plano Plurianual 2000 a 2003.  

No campo da Saúde Coletiva observa-se também que aumentou o interesse pela 

avaliação, sinalizando a formação de um novo campo de conhecimentos e de práticas. 

Acreditamos que essa nova conformação no espaço da Saúde Coletiva se dá por duas razões: 

primeiramente, porque a Saúde Coletiva é uma área interdisciplinar e visto que a amplitude e 

complexidade dos objetos da avaliação em saúde exigem uma busca de conhecimentos 

produzidos em várias disciplinas para que possam ser compreendidos (CAMPOS, BARROS, 

CASTRO, 2006). 
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A escassez de literatura e de experiências nessa área nos alertou, portanto, para a 

necessidade de retomar alguns conceitos e metodologias de avaliação, como forma de subsidiar 

a análise dos resultados deste estudo.  

Convém, assim, iniciarmos sobre o que se entende por avaliação. Em sentido 

amplo, avaliação é um processo que consiste na emissão de juízo de valor. Avaliação, como 

técnica e estratégia avaliativa, é um processo sistemático de indagação sobre o mérito e a 

relevância de um determinado assunto, projeto ou programa. 

Alguns autores como Barreira (2000), Cohen e Franco (2002), Hartz e Silva (2005), 

distinguem avaliação de pesquisa avaliativa, porém todos concordam que avaliação é um 

processo que atribui valor às práticas sociais, enquanto que a pesquisa avaliativa implica na 

utilização de métodos da pesquisa científica com o propósito de fazer avaliação. 

Para referenciar este estudo, recorremos ao conceito de pesquisa avaliativa ou 

pesquisa em avaliação de Hartz e Silva (2005). Em sua perspectiva, ela é uma forma de 

pesquisa social, aplicada, sistemática e dirigida, destinada a examinar os efeitos das políticas, 

dos projetos e dos programas sob suas populações-objeto. Acrescenta ainda que, através de 

métodos e técnicas, a pesquisa avaliativa analisa em que extensão os fins foram alcançados, que 

fatores estão associados aos êxitos ou fracassos, de forma tal que possam servir de guia para a 

tomada de decisão na solução dos problemas e na construção do conhecimento. 

Como o propósito deste estudo foi verificar o grau de influência e de propagação 

dos conceitos e técnicas do Projeto amor à Vida junto aos profissionais de educação, saúde e 

assistência social, identificando as mudanças ocorridas nas práticas desses, após oito anos de 

implantação do Projeto no município escolhido. 

 

 

4.4 Instrumentos de Avaliação da Qualidade de Vida  

 

 

Vários instrumentos de avaliação foram elaborados, na tentativa de dar conta da 

complexidade de monitorar a qualidade de vida. Entre os quais citam-se os mais utilizados: 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a variável municipal IDH-M, Índice de Condição 

de Vida (ICV), Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU), World Health Organization 

Quality of Life WHOQOL-100 e WHOQOL-Bref. Os três primeiros tratam a saúde como um 

indicador composto e os dois últimos tratam especificamente da qualidade de vida em saúde. 
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Dentre os primeiros, talvez o mais conhecido e difundido seja o IDH, elaborado no 

início da década de 90 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Esse índice estabelece uma série temporal para diferentes países, estados e municípios e utiliza 

três componentes de desenvolvimento humano16 :longevidade, grau de conhecimento, e renda 

ou Produto Interno Bruto (PIB) per capita17. A metodologia de cálculo do IDH envolve a 

transformação destas três dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que variam 

entre (0) o pior e (1) o melhor, e a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto 

mais próximo de um o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do 

país ou região (CESAR, 2006).  

Para medir o desenvolvimento humano municipal, foram feitas adaptações 

metodológicas e conceituais do IDH elaborado pelo PNUD por duas razões: pelo fato de os 

municípios serem unidades geográficas menores e mais abertas, os indicadores de renda per 

capita e o dado de matrícula não são apropriados para o cálculo. Esses indicadores foram 

substituídos, respectivamente, pela renda familiar per capita média do município e pelo número 

médio de anos de estudo da população adulta (25 anos a mais). Esses dados são calculados da 

mesma forma que o IDH utilizando como fonte o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (CESAR, 2006).  

O IDH tem inspirado outros índices, com o ICV. Este foi desenvolvido pelo 

Instituto João Pinheiro de Belo Horizonte e é composto de vinte indicadores em cinco 

dimensões: 1. renda (familiar per capita, grau de desigualdade, percentagem de pessoas com 

renda insuficiente e grau de desigualdade na população de renda insuficiente); 2. educação (taxa 

de analfabetismo, número médio de anos de estudo, percentagem da população com oito anos 

de estudo e percentagem da população com mais onze de anos de estudo); 3. infância 

(percentagem de crianças que não freqüentam a escola, defasagem escolar média e percentagem 

de crianças com mais de um ano de defasagem escolar); 4. habitação (percentagem de 

população em domicílio com densidade média acima de duas pessoas por dormitório e 

percentagem da população que vive em domicílio com instalações adequadas de esgoto); 5. 

longevidade (esperança de vida ao nascer e taxa de mortalidade infantil). 

                                                           
16 Desenvolvimento humano, segundo o PNUD, corresponde à criação de um ambiente que permita às pessoas 
usufruírem uma vida longa, saudável e criativa, na qual elas desfrutem da oportunidade de obter as coisas que 
mais valorizam: maior acesso a conhecimento, melhor nutrição e melhores serviços de saúde, subsistência 
garantida, liberdade, segurança e participação. 

17 PIB per capita é o valor médio agregado por indivíduo, a preço de mercado, dos bens e serviços dos setores da 
economia por habitante. Esse índice mede a produção dos setores da economia, portanto é uma medida de 
riqueza. Porém o indicador suscita cautela na sua utilização, pois regiões de PIB muito alto podem esconder 
situações de pobreza (IBGE, 2006). 
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No Brasil, existem dois modelos que de medidas da qualidade de vida: o IQV de 

São Paulo, criado pelo jornal Folha de São Paulo, inclui nove indicadores - trabalho, segurança, 

moradia, serviços de saúde, renda, estudo, qualidade do ar, lazer e serviços de transporte. Outro 

exemplo é o IQV de Belo Horizonte, considerado um exemplo de indicador setorial que 

informa as carências existentes. Foi criado para fundamentar debates públicos sobre orçamento 

participativo, com questionamentos a partir de um levantamento das questões consideradas 

relevantes pela população (MINAYO, HARTZ; BUSSI, 2000). 

O IQVU de Belo Horizonte, divulgado em 1996, foi elaborado para 

instrumentalizar uma distribuição mais equânime dos recursos públicos municipais. É um índice 

que sintetiza a oferta de serviços urbanos essenciais e enfatiza sua qualidade e acessibilidade, 

sendo calculado a partir de indicadores georreferenciados em 81 unidades espaciais da cidade, 

denominadas Unidades de Planejamento (UP). O IQVU/96 foi calculado a partir onze variáveis: 

abastecimento, assistência social, cultura, educação, esporte, habitação, infra-estrutura urbana, 

meio ambiente, saúde, serviços urbanos e segurança urbana (ROCHA et al., 2000; NAHAS, 

2000). 

Mediante a constatação de que ainda não existiam instrumentos que avaliassem 

qualidade de vida em uma perspectiva mundial, a OMS desenvolveu o Grupo de Qualidade de 

Vida (Grupo WHOQOL) com a finalidade de construir instrumentos que tivessem tal 

abrangência e buscassem contemplar a diversidade cultural que existe no planeta (MINAYO, 

HARTZ; BUSSI, 2000; FLECK, 2000). 

O instrumento WHOQOL-100 constitui-se de cem questões referentes a seis 

domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Por ser esse um instrumento muito longo, a OMS 

desenvolveu uma versão abreviada, o WHOQOL-bref, no qual constam de vinte e seis questões 

(FLECK, 2000).  

Augusto (2000) chama a atenção para os indicadores de qualidade de vida 

propostos na atualidade, derivados do bem-estar econômico e tecnológico e, por isso, não 

servem para medir o desenvolvimento sobre o ambiente natural e social. Segundo ele, é 

necessário haver uma teoria de sociedade mundialmente aceita por todos. Entendendo assim, o 

PIB parece ser um conceito inacabado para medir qualidade de vida. Portanto, este autor 

considera ser necessária a construção de indicadores sociais que induzam ao processo de 

transformação social, em que qualidade de vida possa ser mensurada sob a dimensão social, 

material e psicológica (AUGUSTO, 2000). 
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5 JAGUARIBE: APROXIMAÇÃO AOS INDICADORES DE PROMOÇÃO 

DA SAÚDE 

 

 

5.1 O Cenário Local 

 

 

O município de Jaguaribe situa-se geograficamente na região Centro Sul do Estado 

do Ceará (também chamada de Médio Jaguaribe). Está localizado a 238 km de Fortaleza e seu 

acesso se dá pela BR 116. Possui uma latitude de 553’26’’e longitude 38 37’19’’,com uma área 

de 1.822,3 km². Tem como limites Jaguaribara e Jaguaretama ao Norte, Orós, Icó e Pereiro ao 

Sul; a Leste com Pereiro e a Oeste com Jaguaretama, Sonolópes, Quixelô e Orós. Pertence à 10ª 

Microrregional de Assistência à Saúde do Estado, sediada em Limoeiro do Norte 

(JAGUARIBE, 2004a).  

O município apresenta uma organização político-administrativa composta por cinco 

distritos: Jaguaribe (distrito sede), Mapuá, Feiticeiro, Nova Floresta e Aquinópolis. Possuía de 

uma extensão territorial bastante significativa, tanto que a primeira sede do município se 

localizou no Riacho do Sangue, hoje município de Jaguaretama. Sua segunda sede foi em 

Cachoeira, atualmente Solonópoles e, em 8 de novembro de 1864, foi transferida para 

Jaguaribe-Mirim, hoje Jaguaribe, sendo elevada à categoria de cidade, em 12 de agosto de 1918, 

pela Lei Estadual Nº 1.532 (JAGUARIBE, 2005). 

A população do município estimada para 2005 era de 36.721 habitantes, sendo 62% 

urbana e 38% rural (JAGUARIBE, 2005). Segundo o Plano Municipal de Saúde, para o período 

de 2005 a 2008, as tendências demográficas que marcam, desde os anos 80, a população de 

Jaguaribe são de intenso processo de urbanização e forte fluxo migratório rural-urbano. A 

cidade conta com uma densidade domiciliar de aproximadamente 4,1 habitantes por domicílio 

(JAGUARIBE, 2004a). 

A faixa etária de mais de 65 anos, considerada não produtiva, corresponde apenas a 

8,07% da população (IBGE, 2002). Esses dados demonstram que mais de 50% dos habitantes de 

Jaguaribe pertencem a uma faixa etária consideravelmente jovem a de adultos em fase produtiva.  

A maioria da população jaguaribana é composta de pessoas do sexo feminino, 

reflexo da sobremortalidade masculina, sobretudo nas faixas etárias jovens e adultas, decorrente 
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da alta incidência de óbitos por causas violentas (JAGUARIBE, 2005), a qual representa a 

renda fixa da grande maioria das famílias. 

Outra variável demográfica importante a ser considerada é o processo de migração da 

população rural para a cidade. São apontados como fatores determinantes do deslocamento do 

campo para a cidade a desapropriação das terras localizadas na bacia hidráulica da Barragem 

Castanhão, forçando a transferência das famílias para os municípios próximos desse reservatório; 

as obras de construção da Barragem do Castanhão, criando oportunidade de emprego e renda, 

estimulando a fixação da população nas sedes dos municípios circunvizinhos; a estiagem dos 

últimos anos, comprometendo a produção agrícola e a pecuária na zona rural; e a inexistência de 

projetos públicos ou privados no município, que fixem o homem na zona rural (CEARÁ, 2001). 

Quanto à emigração dos homens jovens para o eixo Rio-São Paulo, não 

encontramos registros sobre o evento, porém nos chamou a atenção o fato de que muitas jovens 

comentaram essa realidade durante as consultas de planejamento familiar. 

Em relação à infra-estrutura urbana, o diagnóstico que antecedeu o Plano Diretor de 

Jaguaribe apontou que há ocupação nas margens dos rios, causando poluição e problemas de 

drenagem, comprometendo a qualidade ambiental e de saúde da população ribeirinha. Outro 

agravante referido naquele diagnóstico foi a ausência de um sistema de esgotamento sanitário e 

drenagem urbana e carência de pavimentação nas áreas periféricas. Vale salientar que um 

aspecto positivo encontrado foi a cobertura total da área urbana pela rede de energia elétrica 

(JAGUARIBE, 2004a). 

Quanto à disponibilidade de água tratada, 55,34% da população conta com o 

abastecimento público de água, representando 6.516 famílias. Todavia, 2.805 famílias de 

comunidades, principalmente da zona rural, não dispõem de abastecimento e tratamento de 

água. Destas, 35,13% são abastecidas por poço/açude ou nascente, e 9,53% são providas por 

outras formas, dentre elas por carros pipas (JAGUARIBE, 2004a). 

Quanto ao destino dos dejetos, 19,56% são lançados diretamente no leito do rio 

Jaguaribe sem qualquer tratamento, 46,13% são recolhidos em fossas e 34,31% são lançados a 

céu aberto (JAGUARIBE, 2004a). 

Aliado a isso, tem-se a precariedade da coleta regular de lixo, que recolhe apenas 

58% do lixo produzido no município, enquanto que 42% desse lixo é queimado ou jogado a céu 

aberto (JAGUARIBE, 2004a). 

No ano de 2001, o município contava com 7.284 domicílios, sendo 87,71% de 

alvenaria, 9,32% de taipa e 2,96% de materiais de demolição e outros (JAGUARIBE, 2004a). 
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Mesmo assim, o município não tem um programa efetivo de habitação ou um órgão 

específico nessa área. Segundo dados do IBGE (2003), nesse setor, até à época da pesquisa, 

apenas foram realizadas ações como a construção de casas e a oferta de lotes e de material de 

construção para famílias. Ainda conforme a mesma fonte, naquele município não foi realizado 

um levantamento fundiário, o que indica que não há um cadastro ou um levantamento de 

famílias necessitadas e/ou interessadas em programas agrícolas ou habitacionais.  

A despeito da presença do Rio Jaguaribe, que funciona como um elemento que faz a 

população convergir para suas margens, o município quase não dispõe de espaços públicos que 

favoreçam o lazer e a convivência social. Existem apenas cinco pequenas praças, todas elas com 

evidentes testemunhos de que não há manutenção por parte dos gestores públicos. Bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, telefones públicos, placas de sinalização e de orientação estão 

danificados ou sucateados. Além do mais, a pavimentação das praças e a falta de rampas não 

favorecem o deslocamento seguro das pessoas, muito menos garantem a acessibilidade para 

aquelas que têm alguma dificuldade de locomoção. 

A economia do município, segundo o Plano Municipal de Saúde gestão 2005-2008, 

sustenta-se na agropecuária e na agricultura de subsistência, principalmente no plantio de 

algodão, arroz, banana, feijão e milho, desde que haja irrigação. As lavouras estão, em sua 

grande maioria, baseadas na agricultura de sequeiro de subsistência e, em menor escala, na 

agricultura irrigada voltada, principalmente, à produção de arroz nos solos de aluviões, 

localizados às margens do Rio Jaguaribe. Salientarmos que a agricultura de sequeiro é bastante 

vulnerável às condições climáticas e está baseada na utilização da abundante mão-de-obra 

familiar, além de ser desenvolvida sem a adoção de tecnologias modernas.  

A estes dados acrescentamos que o segmento agrário municipal, em 1995, ocupou 

12.521 pessoas nos 3.729 imóveis rurais, das quais 82,5% eram mão-de-obra familiar e os 

17,5% restantes pertenciam à categoria de assalariados (permanentes, temporários, parceiros, 

empregados, dentre outros).  

Os elementos anteriormente citados apontam para uma produtividade agrícola baixa 

e com poucas condições de competir no mercado globalizado. A baixa produtividade, entre 

outras causas, resulta de irregularidade pluviométrica, uso de tecnologias tradicionais, falta de 

espécies vegetais geneticamente adaptadas ao semi-árido cearense, dentre outros aspectos.  

A pecuária de maior expressão econômica desenvolvida em Jaguaribe é 

representada pela bovinocultura e ovinocaprinocultura. A cultura de suínos, eqüinos, asininos, 

muares e aves são atividades secundárias, bem como a piscicultura.  
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O comércio do município é considerado de médio porte e, em 1997, havia 549 

estabelecimentos comerciais. Atualmente, existem em Jaguaribe 32 indústrias, sendo poucas de 

porte médio e a maioria de pequeno porte.  

A fabricação artesanal de filé18 é um segmento de grande importância social e 

econômica no município, representando para muitas famílias a principal fonte de renda.  

Jaguaribe conta, ainda, com uma feira-livre de dimensão regional, o qual funciona 

semanalmente e comercializa produtos alimentícios e miudezas em geral. Os feirantes estão 

devidamente organizados. Por sua vez, os produtores de Jaguaribe têm organização apenas 

incipiente, valendo dizer que existe somente uma associação de criadores e uma outra de 

artesões de filé. 

Quanto à infra-estrutura administrativa, Jaguaribe possui a maioria dos instrumentos 

necessários para elaboração e operacionalização do planejamento municipal: Lei Orgânica 

Municipal, Plano Plurianual, Lei e Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento, Código 

Tributário Municipal (IBGE, 2002). Esses recursos, entretanto, não servem de garantia para a 

melhoria de índices relacionados com a qualidade de vida e a saúde de sua população. 

Segundo Almeida (2002), a existência de um Plano Diretor é importante, tendo em 

vista a relação entre espaço e saúde, o que é encontrado nos estudos dos primórdios da Saúde 

Pública. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de uma cidade é o principal instrumento 

da política de desenvolvimento e ordenação da expansão urbana e tem por finalidade assegurar 

o bem-estar dos munícipes, através do desenvolvimento ordenado das funções sociais do 

município. Reiterando esse propósito, a OMS tem assumido o projeto de cidades saudáveis 

como uma das estratégias para atingir a promoção da saúde, de forma ampliada e real, chegando 

a apontar alguns indicadores para a construção de uma cidade saudável: 1) ambiente limpo e 

seguro; 2) um ecossistema estável e sustentável; 3) alto suporte social, sem exploração; 4) alto 

grau de participação social; 5) necessidades básicas satisfeitas; 6) acesso à experiência; 7) 

economia local diversificada e inovadora; 8) orgulho e respeito pela herança biológica e 

cultural; 9) serviços de saúde acessíveis a todos; 10) alto nível de saúde (WESTPHAL, 2000; 

ROCHA, MARCELO; PEREIRA, 2003). 

Dessa forma, seria de esperar que a existência do Plano Diretor de Jaguaribe 

facilitasse a articulação de planos setoriais, que serviriam como espaço de negociação de um 

pacto ou contrato social em prol da melhoria da qualidade de vida da população. 

                                                           
18 Filé é uma técnica mista de artesanato, com influência de índios e europeus, em que o artesão compõe sua peça 
com desenhos próximos (CEARÁ, 2006d). 
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Jaguaribe foi elaborado em 2001 e 

definiu o perímetro urbano municipal para um horizonte de vinte anos, distribuído nos 

intervalos 2000-2005, 2006-2010 e 2010-2020. Nesses intervalos foram agrupados os Projetos 

Estratégicos em três níveis de prioridade: Prioridade I - projetos a serem desenvolvidos no 

período de 2000 a 2005; Prioridade II - projetos a serem executados de 2006 a 2010; e 

Prioridade III - projetos a serem desenvolvidos de 2010 a 2020. 

Os cinco projetos estruturantes classificados como de Prioridade I foram à 

construção do Pólo de Lazer da Barragem de Santana, do Parque Urbano do Rio Cajá e do 

Açude Pitombeira, a Implantação do Distrito Industrial, da Via Paisagística do Rio Jaguaribe e a 

Requalificação Urbana da Área Central da Sede de Jaguaribe. 

Nos projetos de Prioridade I, acima referidos, é possível constatar que quase todos 

tiveram o propósito de resolver ou amenizar as questões da falta de espaços públicos de lazer e 

convivência. Dois deles, construção do Açude Pitombeira e implantação do Distrito Industrial, 

deverão ampliar a geração de trabalho e renda; o primeiro especificamente pela possibilidade de 

incentivar a agricultura irrigada.  

Sem deixarmos de reconhecer a importância dos projetos alçados à condição de 

prioritários e relacionados com a elevação da qualidade de vida da população, é importante termos 

em mente alguns aspectos do cenário local que já foram descritos: apenas 55,34% da população 

tem acesso à água tratada; há ausência de serviço público de esgotamento sanitário; inexistência 

de coleta de lixo para a maioria dos domicílios, além da falta de um aterro sanitário e poluição dos 

rios e ausência de cadastro de demanda habitacional. Então, podemos destacar que houve inversão 

de prioridades. Primeiro, porque de nada adianta haver espaço de lazer à beira de um rio poluído. 

Em segundo lugar, como implantar um distrito industrial sem antes ampliar o abastecimento de 

água tratada, destinar adequadamente o lixo fazer a despoluição do rio e dos demais mananciais? 

Acrescentamos que as prioridades escolhidas apontam, em grande parte, para a prática política 

mais tradicional e menos comprometida com o atual conceito de saúde.  

Em relação à infra-estrutura de atenção à saúde, educação e assistência social, cabe-

nos apreciá-la.  

Jaguaribe possuía, na época do estudo, uma infra-estrutura de saúde coordenada 

pela Secretaria Municipal de Saúde com duas unidades de saúde, um hospital com atendimento 

de urgência e emergência de baixa complexidade, oito equipes de PSF, dois consultórios 

médico-odontológicos e uma Unidade de Vigilância Sanitária (CEARÁ, 2001).  

Quanto às instalações das Unidades Básicas de Saúde da Família de Jaguaribe, 

todas eram casas típicas da localidade, de arquitetura bastante simples muitas alugadas à 
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Prefeitura do município. Embora, no geral, as instalações físicas fossem pequenas para as 

atividades que ali se desenvolviam, apresentavam boa aparência, higiene satisfatória e estavam 

equipadas com mobiliários e instrumentos necessários ao trabalho.  

Em relação aos cômodos das casas, esses passaram por adaptações: os dormitórios 

foram destinados a consultórios médico e de enfermagem e à sala de vacinas; a varanda 

funcionava como sala de espera; o corredor servia de local para a auxiliar de enfermagem 

realizar a pré-consulta, que envolve os procedimentos de verificação de peso, temperatura, 

pressão arterial, e como espaço para triagem dos pacientes; a sala de visitas funcionava como 

Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) e como espaço de recepção da clientela. 

Ressaltamos que a questão da privacidade das pessoas deixava a desejar, pois os dormitórios, 

adaptados como consultórios, eram separados apenas por meia parede, o que é comum em casa 

do interior do Ceará. 

As condições precárias acima referidas, encontradas no município de Jaguaribe, não 

diferem da maioria dos municípios brasileiros, e consideramos que somente após 13 anos de 

implantação do PSF no Brasil, apenas no ano de 2006, o MS lançou um manual que orienta os 

municípios quanto à estrutura física das UBAS. Esse propõe que a Unidade possua os seguintes 

ambientes: recepção para pacientes e acompanhantes, salas de espera para pacientes e 

acompanhantes, consultórios, almoxarifado, consultório com área para escovódromo, sala de 

procedimentos, área de Depósito de Material de Limpeza (DML), e área de reuniões e de 

educação em saúde (BRASIL, 2006a). 

No que se refere à rede de educação, o Município de Jaguaribe possuía, no decorrer 

da coleta de dados, noventa e nove escolas públicas, sendo oitenta e cinco escolas municipais e 

quatorze estaduais, que ofertam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas 

escolas apresentavam estrutura física antiga, a maioria construída na década de oitenta. Havia 

também, cinco instituições educacionais privadas, um Centro de Ensino de Jovens e Adultos e a 

Universidade do Vale do Acaraú (UVA) que oferece ensino de terceiro grau, com a oferta de 

cursos voltados para a área da pedagogia. 

A rede educacional conta com seiscentos e trinta e oito docentes, assim distribuídos: 

cento e trinta e cinco docentes lotados nas escolas estaduais, quatrocentos e trinta e quatro 

docentes lotados nas escolas municipais e sessenta e nove docentes nas escolas privadas (IBGE, 

2003; CEARÁ, 2006c). Quanto à escolarização, os docentes estão assim distribuídos: 97,12% 

possuem ensino fundamental e destes, somente 31, 21% concluíram o ensino médio. 
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A estrutura física das duas escolas estudadas, além da precariedade das instalações, 

apresentava sinais evidentes de falta de manutenção, o que foi destacado pelas diretoras como 

conseqüência dos poucos recursos recebidos para tal finalidade. 

A escola integrada ao Projeto Amor à Vida tinha a entrada protegida por grades e 

contava com porteiro, para controle da entrada e saída das pessoas. Os banheiros dos alunos 

eram limpos, porém sem espelho, papel higiênico, sabão ou toalhas. As salas de aula tinham 

tamanho adequado ao número de alunos, com pouca iluminação e insuficiente ventilação. 

Quando havia ventiladores funcionando, eles eram barulhentos. A maioria das paredes e 

carteiras estavam riscadas e ou danificadas. A cantina, local onde se preparava a merenda 

escolar, carecia de maior higienização e não estava bem equipada. A merenda era servida em 

filas e os alunos merendavam, em pé, no pátio coberto. A sala dos professores tinha boa 

aparência e possuía ar-condicionado; água mineral e cafezinho estavam disponíveis. O ambiente 

mais agradável da escola era a biblioteca, espaçosa e com um acervo invejável.  

A outra escola pesquisada possuía instalações também precárias, porém estava em 

melhores condições de uso. Estava afastada do centro urbano, não possuía grades, as paredes e 

as carteiras não estavam riscadas ou danificadas, mas apresentava o piso muito desgastado. A 

escola possuía horta e pomar mantidos pelos próprios alunos e funcionários. As frutas e as 

verduras colhidas no pomar eram utilizadas na merenda dos alunos e professores, fazendo do 

lanche um momento prazeroso. Os banheiros dos alunos necessitavam de manutenção, não 

tinham papel higiênico nem sabonete. A escola possuía uma sala de multimeios com um acervo 

de livros, fitas, mas inferior ao da outra escola. 

O Núcleo de Atendimento Especializado Maria Nelsinha Campelo estava instalado 

em um prédio grande, limpo, com equipamentos necessários para os atendimentos 

especializados. Possuía salas de atendimento individual, sala de estimulação, todas limpas, 

ventiladas e algumas com ar-condicionado. Os banheiros dos adolescentes eram limpos, mas 

não possuíam papel higiênico nem sabonete. 

Observamos que o município vem buscando atender aos preceitos constitucionais 

de descentralização e desconcentração das políticas sociais, implantando vários Conselhos 

Municipais de educação, saúde, assistência social, de direito da criança e do adolescente, 

política urbana. Todos esses Conselhos foram regulamentados tornando-se deliberativos, e 

administradores de fundos municipais. O conselho de emprego e renda, embora regulamentado 

é apenas consultivo (IBGE, 2002). 
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5.2 Amor à Vida: Diretrizes Oficiais e sua Estrutura em Jaguaribe 

 

 

O Projeto Amor à Vida foi delineado inicialmente a partir do conceito de 

intersetorialidade, para fomentar a complementaridade das ações entre as Secretarias da Saúde, 

da Educação Básica, da Ação Social, Prefeituras Municipais e Conselho Cearense de Direitos 

da Mulher (CCDM). Seu propósito principal é “contribuir com a política estadual de atenção 

aos adolescentes e suas famílias, através de ações preventivas, na área de sexualidade e saúde 

reprodutiva” (CEARÁ, 1999a). Posteriormente, seus objetivos foram ampliados, agregando 

mais duas temáticas: segurança alimentar e nutricional e competências familiares. 

Atualmente, o Projeto organiza suas ações a partir de eixos temáticos, assim 

agrupados: adolescência e família; prevenção às drogas e violência; saúde reprodutiva, sexual e 

de gênero; homossexualidade e discriminação; alimentação, nutrição e competências familiares 

(CARMO, 2004). Segundo a coordenação do Amor à Vida, para implantação do Projeto é 

necessário a realização da capacitação dos profissionais em todos os eixos temáticos. 

Por constituir-se como um Projeto de ações interinstitucionais entre as secretarias 

da área social, o Amor à Vida tem como lócus privilegiado os espaços da saúde, do sistema 

educacional e social do Ceará (UBAS, ABC e Centros Comunitários). Entre suas diretrizes, está 

previsto se realizar ações inovadoras que enriqueçam o papel dessas instituições. 

Hodiernamente, o Projeto está presente em cento e oitenta e dois dos cento e oitenta 

e quatro municípios cearenses. 

A operacionalização do Projeto prevê o envolvimento e a participação de gestores, 

educadores, profissionais de saúde, técnicos da assistência social, líderes comunitários e outros 

parceiros institucionais. O Projeto possui uma estrutura organizacional semelhante nos três 

níveis de administração, com núcleos formados por técnicos das três áreas envolvidas na sua 

implementação (saúde, educação e assistência social), com a função de coordenar as suas ações 

nos níveis regional e local.  

As ações do projeto, segundo documento oficial que o criou, devem estar 

direcionadas para a capacitação dos professores e educadores da rede pública, inclusão dos 

temas transversais na educação básica; capacitação de profissionais de saúde e de trabalhadores 

da área social para abordagem dos temas do projeto; capacitação de adolescentes 

multiplicadores; sensibilização de famílias, líderes comunitários e conselheiros; elaboração e 

distribuição de materiais educativos, a fim de subsidiar a atuação dos facilitadores, educadores 

dentro e fora da sala de aula.  
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De acordo com a proposta pedagógica do Projeto Amor à Vida, as capacitações 

partem de uma estratégia psicopedagógica denominada didática de apropriação do 

conhecimento. Essa estratégia propõe formar e educar seres humanos através da construção de 

conhecimentos e habilidades relacionados às temáticas do projeto, com base em dinâmicas 

grupais e em exercícios participativos que privilegiam o diálogo, a reflexão conjunta e a 

expressão das vivências dos participantes no contexto em que atuam. 

Oficialmente, os objetivos e as diretrizes constituem o norte do Projeto. As 

diretrizes sinalizam para um conjunto de técnicas e atividades que devem dar oportunidades aos 

mais diferentes atores do Projeto, para reproduzir a metodologia nos diferentes municípios. Eis 

as diretrizes que estão diretamente relacionadas com este estudo: a construção deverá ser 

coletiva e participativa; promoção da vivência prazerosa e responsável; a institucionalização do 

Projeto nas escolas terá como estratégia principal a inserção das ações do projeto político-

pedagógico; o modelo de intervenção valorizará a construção de uma vida saudável, visando 

qualificar as decisões dos adolescentes e jovens; a realização do projeto nas escolas deverá 

buscar a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, pais, mães, professores, 

alunos, funcionários e diretores (CARMO, 2004).  

No texto oficial, o projeto sugere como pressupostos metodológicos: postura 

participativa; dinâmica de grupo; capacidade de escuta; relação de diálogo social e afetivo; ação 

intersetorial e interdisciplinar; e práticas pedagógicas interativas e lúdicas (CARMO, 2004). 

Quanto à operacionalização do Projeto Amor à Vida, o município de Jaguaribe, 

segundo informações da Coordenação Estadual, possui estrutura completa, coordenação municipal 

tripartite, composta pelas três secretarias - Saúde, Educação e Assistência Social, e a existência de 

Núcleo Técnico Municipal19 em pleno funcionamento. O Amor à Vida foi implantado em Jaguaribe 

na primeira fase de expansão em 1998. Nesse primeiro ano, segundo relatório da coordenação, o 

Projeto foi inserido somente em três escolas em uma equipe de PSF e nenhuma instituição de 

assistência social, apesar do contingente de adolescentes que existe no município.  

Desde o ano 2003, o município vem elaborando seu plano de atividades, garantindo 

as diretrizes básicas do Projeto. No âmbito municipal, estão descritas as ações intersetoriais 

realizadas entre as escolas, Centros Comunitários, e PSF de cada localidade ou distrito em que o 

Projeto está implantado, apontando para a existência de adesão ao princípio básico da 

intersetorialidade. 

                                                           
19 Núcleo Técnico Municipal formado por profissionais da educação, professores, técnicos e diretores das escolas 
e da secretaria municipal da educação, profissionais da saúde como médicos, enfermeiras e técnicos da 
secretaria municipal da saúde. 
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Segundo o último Plano de Trabalho de Jaguaribe, participavam do Projeto, no 

decorrer da presente pesquisa, somente 20% das escolas (21 escolas) do município e 37% das 

equipes de PSF. Dessas instituições foi capacitado na maioria das temáticas 55 professores, 

somente um profissional de saúde e um outro da assistência social (JAGUARIBE, 2003).  

Os dados indicam que o Projeto foi implantado no município com incipiente 

participação dos profissionais da saúde e da assistência social, embora, na estrutura do núcleo 

municipal houvesse representantes das três secretarias. A tímida participação dos profissionais 

de saúde e assistência social nas capacitações, durante a fase de implantação, contribuiu 

certamente para a baixa adesão nas ações do Projeto.  

Percebemos que a ausência dos profissionais de saúde e de assistência social nas 

diferentes etapas de implantação do Projeto dificultou a compreensão desses profissionais, 

quanto aos objetivos, diretrizes e estratégias do Amor à Vida e conseqüentemente, a não 

participação efetiva desses e a não adesão na operacionalização do Projeto. 

 

 

5.3 Como a Promoção da Saúde se Traduz em Jaguaribe 

 

 

Na contextualização do objeto de estudo já apontamos algumas características do 

setor saúde em Jaguaribe. E necessário, entretanto, acrescentarmos alguns dados 

complementares que poderão colaborar com a compreensão do papel do PSF na promoção da 

saúde e na qualidade de vida da população. 

Em Jaguaribe, a municipalização da saúde iniciou-se na década de 90, 

primeiramente com a criação do Fundo Municipal de Saúde em 1991 e do Conselho Municipal 

de Saúde no ano de 1999. Desde então, o município iniciou a reestruturação do modelo de 

atenção à saúde, através da implantação de várias ações. 

Segundo os Planos Municipais de Saúde de 2001-2004 e 2005-2008, a primeira 

decisão importante para a gestão municipal de Jaguaribe foi a oferta de serviços de saúde por 

meio de ações programadas em função dos principais agravos e dos ciclos de vida da 

população. Outra decisão importante para reorganização da atenção à saúde foi a realização da 

territorialização, que dividiu o município em dez distritos sanitários, possibilitando a 

hierarquização do atendimento, tendo como referência uma base populacional. 
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Com a adoção das medidas anteriormente citadas, o município de Jaguaribe, ao 

longo de dezessete anos, vem tentando orientar as ações de saúde pelo modelo de atenção 

fundamentado na vigilância à saúde, utilizando como estratégia central o PSF.  

Atualmente, Jaguaribe busca fortalecer sua rede de assistência, bem como a prática 

da pactuação com outros municípios da 10ª Microrrregião de Saúde (em Limoeiro), com o 

estado do Ceará e com o Ministério da Saúde. Isso tem funcionado como estratégia para 

mobilização e efetivação do processo de fortalecimento das Microrregionais de Saúde, 

conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) de 2001.  

A fim de atender às necessidades da população, no que se refere à oferta de serviços 

de saúde, o Plano Municipal de Saúde da gestão 2005-2008 estabeleceu que o Sistema Local de 

Saúde (SILOS) do município fosse constituído por nove equipes do PSF. Destas, sete contam 

com Equipes de Saúde Bucal, distribuídas de forma estratégica por todo o município. A 

efetivação dessa meta só foi possível com a recente realização do concurso público, ocorrido já 

em 2006, e com a construção de duas UBAS.  

O município de Jaguaribe melhorou alguns de seus indicadores de saúde no período 

de 2001 a 2005. Enquanto a mortalidade infantil diminuiu, a mortalidade geral aumentou, 

principalmente por causas externas, seguindo a tendência estadual. Segundo o Sistema 

Informação de Mortalidade (SIM), a mortalidade geral no município aumentou de 170 para 192 

mortes. Na área materno-infantil, a situação melhorou. As estatísticas revelam que nesse mesmo 

período, não houve nenhuma morte materna, e a mortalidade infantil decresceu, pois foram 

registradas nove mortes infantis em 2001 e sete em 2005. No primeiro ano todas as mortes 

foram por causas neonatais, enquanto que, no último ano do período, a mortalidade neonatal 

também diminuiu (JAGUARIBE, 2005). 

A diminuição da mortalidade infantil e mortalidade materna não representam 

necessariamente melhoria global da qualidade de vida e saúde na população, já que o PSF está 

focado na atenção a grupos específicos, como a população materno-infantil, portadores de 

doenças infecto-contagiosas, diabéticos e hipertensos. 

Mesmo assim, constatamos que a descentralização da saúde e, a reorganização do 

modelo de atenção no município de Jaguaribe favoreceu a melhoria dos indicadores de 

assistência. Isso pode ser verificado pelo aumento na quantidade de consultas realizadas pelas 

equipes do PSF. Em 2004 foram realizadas 18.347 consultas e, em 2005, 28.587, representando 

um acréscimo de 64% no percentual de consultas realizadas no município (JAGUARIBE, 

2005). 
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No decorrer desta pesquisa, porém, verificamos que a população de Jaguaribe, 

continuava buscando o pronto-atendimento ofertado nos postos de saúde e no hospital. Essa 

constatação e outras já referidas nos remetem a uma discussão sobre a abrangência das ações de 

promoção da saúde no município. 

Para discutirmos como a promoção da saúde vem se efetivando no município de 

Jaguaribe realizamos uma análise dos indicadores de saúde, educação e assistência social 

através do IDH-M, o que faremos a seguir. 

Entre os anos de 1991 e 2000, o município de Jaguaribe melhorou seu IDH-M, 

passando de 0,571 para 0,672. O Estado do Ceará também melhorou seu IDH e, no ano de 

2001, passou da 69ª posição para a 65ª no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2003 

(IBGE, 2003).  

Coerente com o que diz a literatura, o mesmo Relatório observou que o aumento do 

IDH aconteceu a partir da melhoria dos índices referentes à longevidade e à educação. No caso 

específico do município de Jaguaribe, o indicador que mais contribuiu para a melhoria no 

ranking dos municípios foi o de educação, que passou 0,569, em 1991, para 0,721, em 2001, 

enquanto o indicador de longevidade, no mesmo período, passou de 0,648 para 0,722.  

Quanto ao indicador de educação, o relatório atribuiu esse avanço, principalmente, 

ao aumento do número médio de anos de estudo da população adulta (25 anos a mais), 66,76%, 

já que o resíduo de exclusão (reprovação e abandono) ainda é bastante significativo. 

Barros e Mendonça (1995) consideram a educação como uma variável de muita 

importância para a análise dos indicadores de condições de vida, visto que há relação entre 

educação, nível salarial e produtividade. Em outras palavras, a educação, segundo eles, é o 

principal fator de desigualdade, isso porque gera diferenças de produtividade entre os 

indivíduos, que vão perdurar por todo o ciclo de vida.  

Quanto ao perfil da desigualdade em educação, Barros e Mendonça (1995) referem 

que quase 15% da força de trabalho do país é formada por trabalhadores sem instrução alguma e 

que apenas cerca de 10% da população trabalhadora possui educação superior. Esse perfil, 

segundo os mesmos autores, faz do Brasil um dos países do mundo com o mais alto grau de 

desigualdade em educação, visto que a desigualdade educacional é fortemente determinante da 

desigualdade salarial no Brasil, a qual, por sua vez, é uma das mais elevadas no mundo. 

Os indicadores de educação em Jaguaribe expressam, de certa forma, a mesma 

tendência dos dados da última década na maioria dos municípios do Brasil, apontando para a 

universalização do acesso ao ensino fundamental para a maioria das crianças. Neste município, 

96% das crianças de 7 a 14 anos estão na escola e 64% da população de 15 anos ou mais são 
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alfabetizados (JAGUARIBE, 2001). Conforme dados da SEDUC-CE, a rede de ensino atende a 

41% das crianças de 0 a 6 anos, 97% das que têm entre 7-14 anos e 100 % das que têm 15 anos 

a mais são atendidas pela rede de ensino. No entanto, o resíduo de exclusão é bastante 

expressivo. A maior exclusão é representada pelas altas taxas de reprovação e evasão escolar 

que são respectivamente de 13,53% e 12,09%. Essas, juntas, representam o percentual de 

25,62% de excluídos do sistema educacional. Destes, somente 9,65% retornam à escola no ano 

seguinte (IBGE, 2003). 

Os dados acima referidos são importantes porque, segundo o PDDU de Jaguaribe, o 

município deverá transformar-se em um Pólo de Desenvolvimento Regional. Entretanto, das 

crianças e adolescentes que estão na escola, somente 74,15% concluem o ensino fundamental 

(CEARÁ, 2005, 2006a, 2006b). Dessa forma, a tendência é que a população não seja absorvida 

pelo mercado de trabalho desse Pólo de Desenvolvimento Regional e, caso o seja, será inserida 

em funções de baixa qualificação e com salários baixos. 

A longevidade é outro indicador importante para o cálculo do IDH-M. Essa 

expressa as características da mortalidade por idade em uma determinada população. A 

construção do indicador de longevidade refere-se ao número de anos vividos, mas passa 

também pela avaliação de determinados aspectos como a diminuição da mortalidade infantil, da 

mortalidade materna e da mortalidade por doenças infecto-contagiosas, o que necessariamente 

reflete a ampliação ou não da cobertura da população por cuidados primários de saúde. 

Para discutirmos as políticas sociais que vêm sendo implantadas no município de 

Jaguaribe,é necessário retomar alguns aspectos do modelo neoliberal implantado no Brasil após a 

Constituição de 1988 e suas conseqüências para a melhoria das condições de vida da população.  

Segundo Soares (2002), o neoliberalismo foi implantado de modo mais profundo no 

Brasil em 1995 e teve como marco o Projeto Piloto da Reforma do Estado que conduziu duas 

importantes reformas: a reforma estrutural, que significa a transferência da propriedade pública 

para as empresas privadas; e a reforma econômica, que reduziu os investimentos sociais e 

aumentou a transferência de subsídios públicos aos setores privados. 

Complementando, Vieira (2001) afirma que: 

 

“... nos países periféricos do capitalismo, operou-se a intervenção estatal no domínio 
econômico social, no sentido de resguardar e garantir alguns serviços sociais. Serviços 
sociais que se caracterizaram como uma colcha de retalhos, uma operação tapa-buraco, 
de viés assistencialista e compensatório. O Estado de Bem-Estar Social, a rede de 
proteção social, inexistiram ou inexistem no Brasil e na América do Sul” (VIEIRA 
2001, p 20). 
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O Projeto de Reforma do Estado teve o intuito de atender aos interesses 

econômicos. Passou-se de um Estado centralizador e interventor para um Estado de estratégia 

institucional descentralizadora, para legitimar a regulação mínima de políticas sociais, perdendo 

o que de bom se pode conquistar. 

Os indicadores de promoção da saúde do município de Jaguaribe, anteriormente 

apresentados, apontam que suas políticas relacionadas à promoção da saúde estão orientadas 

essencialmente pelo viés político-econômico. Constatamos que, a operacionalização dessas 

políticas, há estreita relação entre o político e o modo de produção, sempre na perspectiva de 

atender às necessidades na acepção dos mínimos sociais20, reproduzindo o modelo do 

capitalismo brasileiro. 

A política de assistência social à criança e ao adolescente em Jaguaribe é 

regulamentada pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho encontra-se 

regulamentado, sua constituição é paritária e tem caráter deliberativo. O funcionamento do 

Conselho é de extrema importância para o acompanhamento das políticas e demandas desse 

grupo populacional. 

Nele as políticas sociais para esse grupo, embora desenvolvidas de forma 

sistemática, restringem-se às ações de saúde e educação. Ainda assim, a saúde focaliza o 

atendimento a grupos específicos, já citados anteriormente. Dessa forma, podemos afirmar que 

os princípios de universalização, da eqüidade, da integralidade da atenção, como forma de 

reorganização da atenção à saúde, não são levados em consideração, já que a atenção às 

crianças maiores de cinco anos e adolescentes não é priorizada. Essa constatação traduz para a 

realidade do cenário do estudo o funcionamento do Estado neoliberal centralizador que, embora 

desconcentre tarefas, continua regulando e intervindo, na medida em que define de cima para 

baixo as focalizações que, em essência, contrariam os princípios do SUS. 

Em relação à educação, no município de Jaguaribe, a política local prioriza a 

escolarização de crianças e adolescentes no ensino fundamental e médio, a melhoria da 

capacitação dos professores e o aumento da oferta de vagas, principalmente no ensino 

fundamental. No entanto, é importante afirmar que há um esforço dos gestores locais de 

educação no sentido de atribuir ao setor uma perspectiva menos reducionista e intersetorial, uma 

                                                           
20 Pereira (2000), ao analisar a LOAS Nº 8742/93, faz referência à diferença entre mínimo e básico social: 
mínimo tem conotação de menor, de menos, em sua acepção mais íntima, identificada com patamares de 
satisfação de necessidades que beiram a desproteção social (...); o básico expressa algo fundamental, principal, 
primordial, que serve de base de sustentação indispensável e fecunda ao que ela se acrescenta. 
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vez que estão em andamento projetos como o Amor à Vida e o de Educação Ambiental, embora 

quase não tenham sido realizadas avaliações que constatem seus impactos. 

Observamos, nesta pesquisa, que o indicador de qualidade de vida, relacionado com 

o IDH, qual aparece de modo mais evidente em Jaguaribe, é o aumento do número de 

matrículas e de anos de escolaridade. O aumento do número de matrículas pode ser atribuído, 

em parte, à existência do Programa Bolsa Escola, esse tem incentivado a permanência das 

crianças na escola. 

Tendo em vista o aspecto conceitual, trazer as crianças e adolescentes para a escola 

pode ser considerada apenas uma ação social mínima, até porque pode reduzir-se a um número 

que aparece como indicador positivo no início do ano, mas que pode traduzir-se em exclusão, se 

a repetência e a evasão forem significativas, conforme já foi relatado. 

Para se chegar a uma ação social básica, é necessário equipar as escolas com infra-

estrutura adequada para o objetivo a que se propõe: material didático específico e suficiente, 

corpo docente qualificado, projeto político-pedagógico elaborado de modo participativo que 

conduza a educação para a formação de adolescentes capazes de enfrentar a vida, tanto nos 

aspectos políticos e sociais, quanto econômicos, de modo que as futuras gerações consigam 

superar as desigualdades. 

Os resultados encontrados indicam que isso não ocorre, até porque, além da baixa 

qualificação dos professores, na maioria das escolas, o projeto político-pedagógico foi 

desenvolvido por candidatos a diretores de escola, como uma plataforma política para sua eleição. 

Outro elemento importante para análise da qualidade de vida é o indicador de renda. 

Segundo o relatório do Perfil Nacional dos Municípios Brasileiros, Jaguaribe, entre os anos de 

1991 a 2000, melhorou o perfil da renda das famílias, passando 0,497 para 0,572. Em 1996, o 

PIB per capita foi valorado em R$ 1.613,43, posicionando Jaguaribe na 30ª colocação do 

Estado. Em 1991, o Índice de Gini de Jaguaribe, que mede a distribuição da renda entre a 

população, foi de 0,5743 contra 0,6474 do Ceará, fazendo com que esse município figurasse na 

25ª posição no Estado. Com efeito, depreende-se desses valores que existe uma concentração de 

renda em Jaguaribe, porém em níveis menores do que no Estado do Ceará.  

Diante dos resultados encontrados, pudemos concluir que, no município de 

Jaguaribe, houve crescimento e não desenvolvimento humano. Essa afirmativa se justifica pela 

compreensão de que desenvolvimento humano, segundo o PNUD, corresponde à criação de um 

ambiente que permita às pessoas usufruírem uma vida longa, saudável e criativa, na qual elas 

desfrutem da oportunidade de obter as coisas que mais valorizam: maior acesso ao 

conhecimento, melhor nutrição e melhores serviços de saúde, subsistência garantida, 
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liberdade, segurança e participação. O município de Jaguaribe está ainda distante desse 

conceito, o que nos faz concluir que houve, ao logo desses anos, um crescimento da 

escolarização, da renda média, entretanto, esses avanços não foram suficientes para alcançar o 

desenvolvimento social.  

À luz dos dados analisados, é possível afirmar que Jaguaribe vem tentando construir 

uma gestão pública que centraliza esforços na organização do espaço urbano, valorizando a 

responsabilidade social, para construção de uma cidade mais justa e democrática. A 

participação social aparece como esforço de envolvimento da população através do 

funcionamento dos vários Conselhos Municipais de Educação, de Saúde, e de Defesa da 

Criança e do Adolescente; e da realização do planejamento estratégico como metodologia para 

elaboração dos Planos Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Plano Municipal de Saúde.  

Quanto ao caráter intersetorial das políticas públicas, verificamos que a sua 

implementação das políticas sociais públicas, tendo como componente central as ações 

intersetoriais, ainda se mostra inexpressiva. Apesar de Jaguaribe possuir os principais 

instrumentos de gestão, leis e planos setoriais, esses planos não são elaborados de forma 

complementar. Sabe-se que o PDDU é instrumento de organização do crescimento da cidade e 

por isso deve ser o norteador dos demais planos setoriais. No caso de Jaguaribe, os planos 

foram construídos sob a coordenação da secretaria de cada setor, sem a coordenação geral de 

uma unidade de planejamento municipal. Devido à falta desta coordenação, identificamos que 

os planos municipais estão focados somente nos problemas de sua respectiva área. Mesmo 

assim, é necessário afirmar que essa ausência de unidade de gestão não é exclusiva do 

município de Jaguaribe, pois a maioria dos municípios cearenses não possui esse grau de 

organização. 
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6 O QUE O PROJETO AMOR À VIDA TRAZ DE IMPLICAÇÕES PARA 

A PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

6.1 Caracterização dos profissionais  

 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos alguns dados sobre os sujeitos do 

estudo, entre os quais se destacam o conhecimento deles acerca das temáticas abordadas no 

Projeto Amor à Vida e se as práticas por eles desenvolvidas têm embutidos os princípios de 

intersetorialidade, interdisciplinaridade e de promoção da saúde. 

Observando a Tabela 1, podemos constatar que, entre os profissionais investigados, 

16 eram da área de educação, oito da saúde e um da assistência social. A maioria (23) era do 

sexo feminino; 16 disseram ser casados ou viviam em união consensual. A religião católica foi 

a expressão predominante.  

Os achados relativos à maioria de profissionais no mercado de trabalho ser do sexo 

feminino são coerentes com os de outros estudos tais como: mulheres no atual mercado de 

trabalho (LEONE, 2006) a participação da mulher no setor saúde no Brasil (MACHADO, 

1986), o novo mundo do mercado oportunidades e desafios para o presente (ARROIO; 

RÉGNIER, 2006) 

Segundo o Censo do IBGE (1991), as mulheres continuam crescendo em número e, 

no mercado de trabalho, a participação delas passou de 27%, em 1980, para 35,5% em 1991. 

Nas áreas de saúde, educação e assistência social, elas representam 80% das ocupações formais 

(LEONE, 2006) O contínuo crescimento da atuação feminina encontra explicação numa 

combinação de fatores econômicos, demográficos e culturais, que vêm ocorrendo na sociedade 

brasileira. Wajnman et al. (1998) destacam os principais fatores que impulsionaram as mulheres 

para o mercado de trabalho: mudanças nos padrões de comportamento das mulheres e nas 

atribuições de valores sociais delas, que foram influenciadas pelo movimento feminista, 

industrialização de bens de serviços do lar, aumento do nível de escolaridade das mulheres, 

queda da fecundidade, crescente urbanização e ritmo acelerado da industrialização nos anos 80, 

que colaboraram para a contratação de novos trabalhadores. Esse mesmo estudo apontou 
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também que a mulher vem melhorando seus conhecimentos e atuando em novos postos de 

trabalho, os quais anteriormente eram de domínio dos homens.  

Em relação à religião professada pelos profissionais, os achados também são 

coerentes com a realidade do Brasil, país de maioria católica, a despeito do crescimento das 

religiões evangélicas nas últimas décadas. 

Predominaram os profissionais com curso universitário completo (21). Desses, 12 

possuíam título de especialista. O fato de haver predominância de professores com nível 

universitário, certamente retrata a política educacional adotada recentemente no Ceará. Através 

do Plano Decenal de Educação do Ceará, ficou estabelecida como meta da educação básica a 

formação inicial e contínua do professor, facilitando o acesso aos cursos de pós-graduação 

(CEARÁ, 2006c). Isso está em consonância com a determinação do art. 67 da LDBEN, na qual 

ficou definido que, em um prazo de dez anos, todos os Estados e Municípios fariam à 

adequação nas suas legislações (BRASIL, 1996). 

Entre os 26 sujeitos pesquisados, 18 têm curso de especialização. Entre os oito 

profissionais de saúde, apenas uma médica não fez especialização. Já entre os 17 profissionais 

de educação, somente seis são especialistas. Os professores têm cursos de especialização em 

planejamento educacional, metodologias de ensino fundamental e médio, educação ambiental, 

psico-pedagogia e gestão escolar. Já os profissionais de saúde são especialistas em saúde da 

família e vigilância em saúde. Verificamos assim, que ambas as categorias têm buscado 

aperfeiçoar-se em nível de pós-graduação lato sensu, cursando especializações diretamente 

relacionadas com sua atuação profissional. 

Quanto à carga horária, significativo número de profissionais (20) trabalha em dois 

turnos, perfazendo um total de quarenta horas de trabalho semanal. A exceção fica para três 

professores e três médicos que cumprem uma jornada maior de trabalho. Os professores têm 

três contratos de trabalho, com um total de sessenta horas semanais. Já os médicos, dada a 

carência desse profissional na maioria dos municípios cearenses, trabalham em regime de 

plantão no hospital municipal por mais de doze horas mensais. 

A precarização do trabalho na saúde e na educação tem demonstrado, nos últimos 

anos, um contingente elevado de trabalhadores contratados nas diversas modalidades: 

cooperativas, sistemas de bolsas de trabalho, contrato temporário, entre outros. Estudos 

realizados pelo Ministério da Saúde, nos anos de 2001 e 2002, identificaram que cerca de 20% a 

30% do total dos trabalhadores das equipes do PSF tinham vínculo empregatício precário, o que 

tem contribuído para a alta rotatividade e insatisfação desses profissionais (BRASIL, 2002b). 
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Na época da coleta de dados desta pesquisa, mais da metade dos profissionais (14) 

tinha renda familiar acima de 3,3 salários mínimos. A faixa salarial predominante foi entre 3,3 e 

6,6, sendo que quatro profissionais recebem mais do que 6,6 salários mínimos. Vale salientar 

que apenas a renda familiar dos gestores educacionais e médicos correspondia a uma faixa entre 

6,6 e 16,6 salários mínimos.  

A partir desses dados, podemos afirmar que os valores salariais dos professores que 

lecionam nas séries terminais do ensino fundamental, do município de Jaguaribe, estão bem 

próximos (1,3 a 3,3 salários mínimos) dos valores encontrados na média nacional (dois salários 

mínimos). Isso demonstra que o município cumpriu a meta de implantação de um Plano de 

Cargos e Carreiras, previsto no art. 67 da LDBEN, embora os valores ainda possam ser 

considerados baixos e insuficientes para custear as despesas advindas das atividades de 

docência (BRASIL, 1996).  

Quanto à média salarial dos profissionais de saúde, ainda existe expressiva 

diferença entre os proventos dos médicos e dos enfermeiros, mesmo reconhecendo que, na 

equipe de saúde, o profissional de enfermagem é responsável pela maioria das atividades de 

promoção e prevenção em saúde. Estudos têm confirmado que as profissões eminentemente 

femininas possuem uma tendência a salários menores (ALMEIDA, 2002). Canesqui & Spinelli 

(2006), ao estudarem o perfil sócio-econômico dos profissionais do PSF, encontraram que o 

rendimento bruto informado por 46,3% dos médicos ficou na faixa de 25 a 35 salários mínimos, 

enquanto o informado por 78,4% dos enfermeiros estava na faixa de 5 e 15 salários mínimos 

mensais, revelando uma diferença importante de renda entre as duas categorias profissionais.  

 



 75

TABELA 1: Perfil sociodemográfico dos profissionais de saúde, educação e assistência 
social que atuaram no Projeto Amor à Vida no município de Jaguaribe-CE, 2006. 

 

Variáveis 
Categoria Profissional 

Total % 
Educação Saúde Assistência Social 

SEXO      

Masculino 1 2 – 3 12 

Feminino 16 6 1 23 88 

ESTADO CIVIL      

Casado/união consensual 12 4 – 16 62 

Solteiro 4 3 1 8 31 

Separado/divorciado 1 1 – 2 7 

RELIGIÃO*      

Católica 16 7 1 24 92 

Evangélica 1 – – 1 4 

Nenhuma – 1 – 1 4 

ESCOLARIDADE      

Nível Médio incompleto – 2 – 2 8 

Nível Médio completo 3 – – 3 11 

Nível Superior 14 6 1 21 81 

TURNO DE TRABALHO      

Um turno 6 – – 6 23 

Dois turnos 8 8*** – 16 62 

Três turnos 3 – 1 4 15 

RENDA FAMILIAR (salários mínimos)**      

Até 1,6 1 2 – 3 14,3 

De 1,6 a 3,3 4 – 1 9 23,8 

De 3,3 a 6,6 6 3 – 9 42,9 

Acima de 6,6 1 3 – 5 19 

* 1 participante não informou a religião 
** 2 participantes não informaram a renda 
***3 destes três médicos trabalham em regime de plantão, além desta carga horária. 
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6.2 Conhecimento e Práticas dos Profissionais no Projeto Amor à Vida 

 

 

Dentre os oito profissionais da área de saúde, sujeitos desse estudo, somente três 

foram capacitados pela SESA para a abordagem específica com adolescentes. Mesmo assim, 

conforme constatamos durante as observações, os demais demonstravam conhecimento dos 

protocolos de atendimento clínico e apresentavam habilidade e segurança durante as consultas 

individuais com os adolescentes.  

Quanto aos temas específicos do Projeto Amor à Vida, dos 26 sujeitos do estudo, 

somente 13 profissionais (50%) foram capacitados na metodologia do Projeto. Ainda segundo 

eles, não houve uniformidade nessa capacitação, uma vez que 12 foram capacitados na temática 

da saúde sexual e reprodutiva, 11 na prevenção ao uso de drogas, seis na prevenção à violência 

e seis em desigualdade e relação de gênero. 

Assim, de acordo com os dados referidos anteriormente, é importante destacar que 

50% dos profissionais não foram treinados em qualquer das temáticas. Além disso, temas como 

prevenção à violência e desigualdade e relação de gênero, intimamente relacionados entre si e 

muito presentes no cotidiano dos adolescentes brasileiros, bem como prevenção ao uso de 

drogas, não foram objeto de treinamento para 77% dos profissionais que atendem no Projeto.  

Isso se torna um fator determinante para que essas temáticas raramente apareçam de 

modo transversal durante as aulas e contribui também para que esses profissionais verbalizem 

sua insegurança no desenvolvimento das atividades, tornando a realização de práticas 

intersetoriais e interdisciplinares algo bastante pontual. Sendo assim, é compreensível que os 

profissionais demonstrem pouca adesão aos objetivos e à metodologia do Projeto Amor à Vida. 

Quanto às temáticas mais desenvolvidas com os adolescentes, a maioria dos 

professores das duas escolas do estudo, responderam que os eixos mais trabalhados são 

adolescência e família e saúde sexual e reprodutiva, isso reforça a falta de preparo dos 

profissionais para o desenvolvimento do Projeto. 

Entretanto, essa prática não condiz com as diretrizes de implantação do projeto, visto 

que os resultados da primeira avaliação, de 1998, constataram que após a capacitação ocorria uma 

integração sistemática e horizontal entre os vários níveis político, gerencial e técnico.  

A partir desse achado podemos presumir que no município de Jaguaribe a 

implantação do projeto se deu de forma descontinuada, não atendendo a uma programação que 

contemplasse a participação de todos os profissionais de saúde, educação e assistência social 

das unidades definidas para sediar o Projeto. 
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Mesmo assim, os profissionais entrevistados identificaram o projeto e, 

conseqüentemente, a capacitação como um indutor de novas práticas. Para a maioria, a 

capacitação se constituiu na perspectiva de desenvolvimento de novas práticas na abordagem à 

saúde dos adolescentes e de suas famílias. É o que constatamos nas declarações seguintes: 

 

Quanto à capacitação, achei muito boa mesmo. No início do trabalho, a gente 
não tinha essa visão de como abordar o adolescente, da importância do 
trabalho com o adolescente. Eu acho que antes da capacitação, talvez eu não 
tivesse essa visão. A metodologia do projeto é bastante interessante, nos dá a 
perspectiva de trabalho integrado para promoção da saúde (PS - I). 

 

Fui treinada e foi excelente. A capacitação trouxe pra gente como se fosse 
uma luz. Despertou em cada um de nós a importância do cuidado, tanto da 
nossa saúde como a dos jovens que estão hoje na escola (PE - I).  
Eu participei de umas poucas horas da capacitação do projeto Amor à Vida e 
não concluí toda a carga horária. [...]. É um projeto que visa dar suporte aos 
professores prá que eles repassassem informações, dicas de saúde, prevenção 
e preparem melhor os adolescentes na sala de aula. Ah! totalmente demais. Se 
a proposta é aplicada exatamente como a metodologia do projeto manda, é 
deslumbrante, enquanto teoria, meu Deus do céu!!! (PE - V). 
 

É o melhor que já apareceu. Tínhamos muitas dificuldades em trabalhar essas 
temáticas com os alunos, não tínhamos matérias e nem jeito. Outra coisa 
importante foi a possibilidade do trabalho integrado com a saúde, embora 
ainda distante... [PE III]. 

 

Os discursos dos profissionais de saúde e de educação sobre o treinamento de que 

participaram faz entender que o projeto tem contribuído para a compreensão da importância de 

se desenvolver uma prática integrada com outros profissionais. O trecho seguinte serve de 

suporte a essa afirmação: 

 

a possibilidade do trabalho integrado com a saúde, embora ainda distante 
[...], nos dá a perspectiva de trabalho integrado para promoção da saúde (PS 
- I). 

 

Por outro lado, há um discurso que considera o projeto apenas como um suporte 

para o repasse de informações ao aluno na sala de aula. Esse discurso lembra a escola autoritária 

da década de 50, classificada por Paulo Freire como educação bancária, uma educação calcada 

na ideologia de opressão, que considera o aluno despossuído de qualquer saber e, por isso, se 

torna o depositário dos dogmas do professor (GHIRALDELLI Jr., 2003). A perspectiva de 

repasse de informações se contrapõe à metodologia do Projeto Amor à Vida, que prevê uma 
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abordagem crítica, participativa, que valoriza o contexto socioeconômico e cultural além do 

saber do aluno (CEARÁ, 1997a, 1997b). 

Para retratar e analisar as práticas dos sujeitos, utilizamos as respostas dos 

questionários, os discursos recolhidos nas entrevistas e dados coletados durante as observações.  

De acordo com os dados obtidos a partir dos questionários, três professores 

desenvolviam atividades de gestão e de acompanhamento pedagógico junto aos demais 

professores de suas respectivas escolas. Entre os demais, oito ministravam suas aulas de forma 

expositiva; dois desenvolviam oficinas de arte, dois trabalhavam com metodologia de projetos e 

um fazia apenas reforço escolar. O tipo de atividade da maioria deles - aulas expositivas e 

reforço escolar, fortalece o que já destacamos anteriormente, ou seja, a dificuldade de adesão 

dos professores à metodologia do Projeto Amor à Vida.  

Já entre os profissionais de saúde e da assistência social, foi relatada uma maior 

diversidade nas práticas executadas no âmbito do Projeto, sendo que seis deles realizavam 

consultas individuais, um se dedicava à realização de oficinas e palestras nas escolas do Projeto, 

um promovia reuniões na comunidade e somente três deles desenvolviam um conjunto de 

atividades, constituído de consultas individuais, coletivas, palestras e reuniões com a 

comunidade. A diversidade de atividades desenvolvidas com os adolescentes, não representava, 

porém garantia de que a metodologia utilizada era a mesma do Amor à Vida. 

De acordo com as respostas obtidas tanto nos questionários quanto nas entrevistas, 

todos profissionais atendiam adolescentes. O que diferia na atuação entre os diversos 

profissionais era a freqüência do atendimento, o leque de atividades desenvolvidas e a forma de 

abordagem que utilizavam.  

Na tentativa de melhor especificar o tipo de atendimento que os profissionais 

desenvolviam, perguntamos quais as atividades realizadas no projeto, obtivemos respostas, 

como as que seguem:  

 

A principal atividade nossa é a consulta individual. Durante as consultas, não 
existe demanda para ações preventivas. Eles vêm procurar no posto quando 
eles têm algum problema de saúde, e, muitas vezes, a partir desse problema, 
se percebe que existe outro problema com a saúde reprodutiva. Eles ainda 
têm muita vergonha, principalmente os meninos abaixo de 15 anos. Os 
meninos, quando procuram o serviço, ficam lá fora, bem inibidos, até que a 
gente se aproxima e pergunta: o que é que vocês querem? Em relação às 
meninas, elas têm mais facilidade em procurar a unidade de saúde, tanto para 
conversar como para receber orientação sobre o uso da pílula 
anticoncepcional [...](PS -I). 
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Atendo! Porém essa unidade não foi incluída no Projeto Amor à Vida nesse 
ano. Mesmo assim, atendemos os adolescentes pertencentes às nossas 
famílias. A freqüência do atendimento deles é pequena, somente algumas 
meninas vêm. Os meninos só se estiverem doentes. Nessa unidade, só fazemos 
atendimento individual, pois a estrutura do posto é muito pequena, não tem 
nem como a gente fazer atividades coletivas, a gente só faz o atendimento 
individual (PS II). 

 

As principais atividades realizadas são descritas na forma de projetos, através 
de seminários, oficinas, consultas coletivas, feiras, filmes, teatros e outras, 
porém acho que deveria ser mais integrado, acho que falta um trabalho de 
apoio pedagógico para os professores, com mais tempo para o planejamento 
e avaliação das atividades desenvolvidas nos projetos. (PE - III)  

 

Nós, coordenadores de sala de multimeios ficamos um tanto à parte dos 
projetos. A nossa participação fica bastante secundária, somente no 
atendimento e orientação aos alunos nos materiais de pesquisa [...] (PE -V). 

 

Atendo adolescentes diariamente com problemas de aprendizagem. O projeto 
não é desenvolvido na unidade (PAS I). 

 

Os discursos dos profissionais de saúde mostram que, segundo eles, a principal 

atividade desenvolvida na unidade de saúde junto aos adolescentes é a consulta individual. 

Em relação ao atendimento das adolescentes, os profissionais enfatizavam que a consulta 

possuía caráter mais preventivo. Já em relação aos adolescentes do sexo masculino, que só 

procuravam os serviços de saúde quando estavam doentes, os profissionais de saúde 

informaram que o atendimento tinha caráter mais curativo.  

É difícil dizer se a pouca procura dos adolescentes nos serviços de saúde se devia 

à baixa oferta de serviços oferecidos a eles ou se a baixa oferta de serviços era provocada pela 

baixa procura, uma vez que esses fatores estão muito interligados e se referem também à 

forma como os serviços de saúde estão organizados. Esse achado é comum entre outros 

municípios (FERRARI et al., 2006).  

Embora sejam inúmeras as causas para a baixa procura dos homens aos serviços de 

saúde, principalmente os adolescentes, a não inclusão deste grupo populacional na formulação das 

políticas de saúde contribui significativamente para essa situação, haja vista que a NOAS/2001 se 

contrapõe ao modelo universalista preconizado pelo SUS, ao priorizar, na atenção básica, o 

atendimento às crianças, mulheres, idosos e aos que têm alguma patologia. Os adolescentes não 

são priorizados porque são considerados indivíduos sadios. Essa norma determina, por exemplo, 

que as equipes exerçam suas atividades prioritariamente nas áreas de saúde da criança, da mulher, 

controle da diabetes, hipertensão e tuberculose, eliminação da hanseníase e na melhoria da saúde 
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bucal. Desse modo, ao determinar o financiamento das ações de saúde, a NOAS/2001 estabeleceu 

também o modelo de organização da atenção à saúde nos municípios.  

Isso se deve principalmente à contradição existente entre o modelo de saúde 

proposto pela Constituição de 1988, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do 

Estado e a estrutura econômica do país. Dessa forma, a Lei Orgânica da Saúde encontrou como 

barreira para a sua efetiva implantação, o modelo econômico instituído pelo Governo Federal, 

que preconizava o estado mínimo como proposta governamental. 

Ademais, além dos entraves financeiros, os relatos dos entrevistados revelaram 

trabalhadores de saúde insatisfeitos quanto aos espaços físicos e ao número insuficiente de 

recursos humanos. Consideraram a estrutura ultrapassada, não atendendo às necessidades atuais 

das práticas ali desenvolvidas. 

Quanto às praticas realizadas na escola integrante do projeto, todos os professores 

entrevistados afirmaram executar as atividades do Projeto Amor à Vida através de seminários, 

oficinas, consultas coletivas, feiras, exposição de vídeos, porém uma das professoras citou a 

falta de apoio pedagógico, na forma de planejamento e de avaliação das atividades 

desenvolvidas. Com base nesse discurso, é possível afirmar que o Amor à Vida, em parte, não 

está sendo operacionalizado de acordo com o previsto, pois, não havendo planejamento 

consistente, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas, não é possível verificar o 

impacto dessas ações voltadas aos adolescentes. 

Por sua vez, o discurso da assistente social aponta para um atendimento direcionado 

a um grupo específico de adolescentes, aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. A 

unidade em que ela atua é especializada em atendimento psicopedagógico a crianças e 

adolescentes e não está integrada ao Projeto Amor à Vida, embora seja unidade de referência e 

parceira do projeto, mesmo sem utilizar a metodologia que ele propõe. 

Todos os profissionais de saúde que responderam ao questionário consideraram que 

a perspectiva das ações desenvolvidas com os adolescentes é de promoção da saúde e de 

qualidade de vida. Entretanto, esses sujeitos, no mesmo instrumento, assim se manifestaram: 17 

realizam atividades de prevenção de agravos, três realizam atividades curativas e um realiza 

atividades de promoção da saúde/qualidade de vida. Essa divergência nos discursos indica que 

há entre os profissionais de saúde certa confusão conceitual, quanto ao significado de promoção 

da saúde, qualidade de vida e prevenção de agravos. 

A seguir, estão os trechos dos discursos em que os educadores falaram das práticas 

interdisciplinares desenvolvidas na sala de aula: 
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Tentamos fazer, mas é difícil. Existe toda uma cultura de assistência à saúde 
tanto dos gestores como dos usuários. A gente tenta trabalhar ações de 
prevenção e promoção em saúde no PSF, mas não é fácil (PS - I ). 

 

Aqui na escola, o tema educação sexual já é desenvolvido de forma 
interdisciplinar. Considero que as temáticas são trabalhadas no dia-a-dia das 
turmas onde o projeto foi implantado (PE - I). 

 

A questão da interdisciplinaridade não está bem desenvolvida como deveria 
ser. Eu acho que é por comodismo e por ser nosso professor muito atarefado. 
Aí fica mais difícil eles planejarem cada aula incluindo os temas. É mais fácil 
seguir o livro didático. A gente é que vai ao encontro deles, mostrando isso 
aqui é bom, você pode colocar no seu plano, sempre mostrando para ele como 
fazer. O que ocorre é que os temas transversais poderiam ser melhor 
trabalhados na sala de aula (PE - II ). 

 

É muito importante, mas muito difícil de executar. Aqui na escola, nós 
trabalhamos a interdisciplinaridade por projetos. No momento, estamos 
trabalhando o projeto de leitura usando um tema transversal. A gente 
trabalha assim, o desenvolvimento do tema para a habilidade da leitura. Bem, 
no momento, na primeira fase do projeto, a gente escolhe o melhor leitor da 
turma, na segunda fase, a gente escolhe o melhor leitor do turno e depois o 
melhor leitor da escola. (PE - IV)  

 

A despeito do esforço dos entrevistados em mostrar que valorizam as práticas 

interdisciplinares, há repetidas colocações nos diversos discursos, indicando que ações com esse 

caráter sofrem solução de continuidade e falta-lhes planejamento.  

Segundo as respostas dos sujeitos nos questionários, muitas atividades preventivas 

são realizadas e os assuntos mais abordados nas atividades com os adolescentes são o 

planejamento familiar, a prevenção do câncer ginecológico, a gravidez, o uso de drogas e a 

DST-AIDS. Mesmo assim, cruzando essas respostas com as dos discursos acima, parece-nos 

evidente que falta empenho dos professores e dos que coordenam o Projeto Amor à Vida no 

município, já que os responsáveis por incorporar os princípios do Projeto não o fazem e os 

responsáveis pela supervisão também não executam o acompanhamento necessário.  

Os dois últimos discursos são de professores lotados na escola que não está 

integrada ao Projeto Amor à Vida. Mesmo assim, eles têm compreensão adequada da 

transversalidade e são criativos no desempenho de ações voltadas para esse princípio. Ao 

mesmo tempo, os dois apontam as limitações que estão presentes na escola para essa efetivação, 

e destacam a sobrecarga e o comodismo dos professores diante das facilidades oferecidas pelo 

livro didático. 
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Todos os que responderam os questionários consideram importante o trabalho 

intersetorial ser realizado no Projeto. Entretanto, quando indagados sobre a realização de 

atividades conjuntas entre escolas, ABC e equipes de PSF, essa importância não se confirmou:  

 

É excelente. Hoje, na realidade dos nossos adolescentes, principalmente os da 
periferia, onde a promiscuidade corre solta, o trabalho com as escolas é 
necessário. Não é fácil, nem simples. Vem de encontro com a proposta de 
trabalho do PSF, que traz novo modelo de fazer saúde. Penso que é preciso 
destinar um tempo para as atividades preventivas, tempo primeiramente para 
elaboração da programação das atividades e do cronograma. É necessário 
tempo para executar estas atividades. Acho que, sem esse tempo, nada 
acontece. O acúmulo de atividades no PSF para poucos profissionais é o 
maior problema (PS- I). 

 

É ótimo[...], porém acho que os professores insistem no mesmo erro, quando 
trabalham com os alunos só aqueles conteúdos básicos, e tem muitos 
professores que ainda são muitos atrelados a isso. Muitas vezes, não se 
importam com as questões atuais, com a questão mais recente de trazer para 
sala de aula, então deixa passar e assim vai ficando. O projeto tem muitos 
pontos importantes como eu já falei no sentido de trazer temáticas, que são 
temáticas que devem ser trabalhadas porque é muito presente na nossa 
realidade. Quanto ao trabalho conjunto entre a saúde e educação, penso que 
ainda não se solidificou aqui no município, existem muitas resistências, elas 
são de muitas formas: falta de tempo, vontade política dos gestores e por 
último falta de visão dos próprios profissionais (PAS- I). 

 

É ótimo, mas, com as condições de trabalho que temos, não é fácil... (PS-I). 
 

É bom, porém as articulações são pontuais. Existe um grupo de jovens que 
nós convidamos sempre para dar uma palestra, tem o Conselho Tutelar e o 
pessoal da saúde também, mas não são atividades contínuas, ainda são 
pontuais. Acho que a escola tem muitas atividades e muitos conteúdos e não 
temos muito tempo e nem muito costume/hábito (PE-III). 

 

Os sujeitos apreciavam a proposta de trabalho intersetorial como válida e oportuna 

porque, além de estar de acordo com as políticas públicas atuais, os temas que apareciam em 

sala de aula ou no consultório estavam presentes na vida dos adolescentes e precisavam ser 

abordados desse modo por parte dos que educam e cuidam dessa clientela. Infelizmente, todos 

os profissionais indicaram que a prática nesses moldes não era corriqueira, só ocorriam de modo 

esporádico e pontual, tendo em vista as resistências e dificuldades relatadas. 

Vale destacar que, possivelmente, estas resistências, entre outras causas, podem 

estar relacionadas às posturas preconceituosas, o que aparece no primeiro discurso.  

É possível que, se houvesse um treinamento mais consistente e em moldes menos 

tradicionais, além de acompanhamento por parte da equipe de coordenação do projeto, os 
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profissionais se mostrassem mais mobilizados e comprometidos com a nova metodologia de 

trabalho. 

Assim, constatamos que os resultados encontrados em Jaguaribe estão em 

consonância com os achados da avaliação do Projeto Amor à Vida realizada em 2002, os quais 

identificaram que os temas eram abordados em sala da aula de forma pontual, além de não 

contemplarem a interdisciplinaridade. 

Embora estejam inseridos em um modelo de saúde que prioriza a promoção da 

saúde, a integralidade das ações e a intersetorialidade dos serviços, os profissionais continuam, 

em sua maioria, desenvolvendo atividades de cunho individual ou de caráter apenas curativo. 

Complementando essa análise, os resultados dos questionários mostraram que, entre 

os 26 sujeitos do estudo, somente 14 afirmaram conhecer o Plano Anual do Projeto Amor à 

Vida, sendo que destes, um é da área da saúde e 13 são da área de educação, os quais também 

afirmaram conhecer o Projeto Político-Pedagógico (PPP) de sua escola. De acordo com a 

opinião desses profissionais, a maioria dos PPP tem como base os princípios de respeito, 

autonomia, liberdade, intersetorialidade e contextualização, para o desenvolvimento das 

temáticas de orientação sexual e educação para a saúde. 

Conquanto as respostas dos questionários mostrem que os profissionais conheciam 

alguns princípios dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas, as respostas oriundas das 

entrevistas apontavam para alguns pontos de insatisfação quanto à elaboração desses planos e 

ao modo de desenvolvê-lo: 

 
Eu trabalhei integrada com a escola até o ano passado, mas esse ano a gente 
não fez nenhuma atividade na escola. Como eu falei anteriormente, a gente foi 
chamada para participar esse ano da elaboração do cronograma de 
atividades do projeto da escola (PS - I).  

 
Quanto ao PPP aqui em Jaguaribe, as escolas não elaboraram, pegaram um 
modelo de projeto, levaram para cada escola e só mudaram o nome da escola, 
isso há mais ou menos 7 e 8 anos atrás [...]. A mobilização dos professores é 
importante para que eles se sensibilizem e sintam a necessidade do PPP como o 
norte do trabalho na sala de aula. O que a gente tem trabalhado aqui na escola 
é em cima da proposta pedagógica que foi apresentada e defendida no plano 
quando da eleição de diretor. Quando eu entrei na escola como diretora, foi o 
nosso desejo, o anseio da escola, mas o projeto mesmo ainda não. E com 
relação ao Projeto Amor à Vida, com certeza, as ações devem ser colocadas no 
PPP, essa questão da transversalidade é uma necessidade (PE- I). 

 

A nossa escola não fez parte do plano anual do Projeto Amor à Vida, nós não 
fomos incluídas ainda. Quanto ao PPP, esse é o nosso maior problema, 
porque, quando a gente está pensando que formou um grupo de professores 
na escola para elaboração do PPP, aí o professor sai da escola. Por exemplo, 
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na elaboração do PDI, quando criamos o grupo de sistematização, logo 
depois esse acabou (PE- II).  

 

O nosso Projeto Político-Pedagógico ainda está muito acanhado porque, 
quando ele foi feito em 96, a equipe ainda nem entendia direito o que era. E 
depois fomos adaptando as nossas atividades, mas a gente não sentou mesmo 
para fazer aquele projeto como deve ser, descrevendo o nosso dia-a-dia. Ele 
foi elaborado na época da eleição de diretores em 96 (PE - III). 

 

Mas o projeto pedagógico eu não participei, conheci só uma reestruturação. 
Na reelaboração do PPP, teve participação de todos. Não foi uma 
participação maciça, mas, digamos assim, todo mundo procurou dar a sua 
contribuição. As ações pedagógicas aqui na escola estão sendo desenvolvidas 
tomando como parâmetro os temas transversais[...]. Estão sendo trabalhadas 
as temáticas de violência, drogas, adolescência, gravidez na adolescência. 
Trabalhamos as famílias dos alunos também (PE-IV). 

 

Nos discursos anteriores, é possível constatar que todas as escolas possuem PPP, 

entretanto sua elaboração não atendeu aos critérios de participação e mobilização da 

comunidade escolar. O mais corriqueiro foi tomar por base algum modelo existente e, na pressa 

de atender às formalidades legais relacionadas com a eleição dos diretores das escolas, fazer 

verdadeiras cópias do documento existente. Constata-se também que, mesmo havendo certa 

autocrítica em relação a essa distorção, no momento em que se realizou a pesquisa, nenhuma 

escola havia procedido a revisão que deveria processar-se periodicamente. 

Os discursos revelam também, que os profissionais valorizam o PPP e os seus 

conteúdos. Mesmo assim, como não houve revisão dos PPP das escolas, os temas transversais e, 

conseqüentemente, as ações do Projeto Amor à Vida não estão incluídas oficialmente na 

proposta pedagógica das escolas vinculadas ao projeto. Assim, a não institucionalização dos 

temas transversais no PPP possibilitou que os professores não os percebam os mesmos como 

elementos integrantes do cotidiano de sua prática pedagógica. 

Outro dado que merece destaque é a forma como foi conduzida a elaboração do Plano 

Anual do Projeto Amor à Vida e do PPP das escolas. Inicialmente, é importante discutir a forma 

como se deu a participação dos técnicos na elaboração desses instrumentos. Nos discursos da 

maioria dos entrevistados, ficou claro que existe entre os sujeitos dificuldades quanto à construção 

e concepção do PPP, além das resistências ao trabalho de cunho intersetorial.  

Essa constatação instiga a discussão sobre três categorias: poder, intersetorialidade e 

participação social. É necessário, inicialmente, retomar o debate estabelecido por Hartz e Silva 

(2005), tratado anteriormente, sobre o significado do poder local, para implantação de ações 

intersetoriais. Para as autoras, a idéia de poder local remete ao estudo do poder enquanto 
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relações de forças entre atores dos diferentes segmentos, onde se formam relações de conflitos e 

de cooperação.  

Pelo que foi visto nos discursos acima, observamos que a prática dos profissionais 

de saúde, educação e assistência social na elaboração do PPP e do Plano Anual do Projeto Amor 

à Vida não prima pela participação e, de certa forma, continua reproduzindo o modelo de 20 

anos atrás. Isso denota certo descompasso com os avanços previstos na Constituição de 1988 e, 

conseqüentemente, na implantação do SUS, da LDBEN e do SUAS, os quais propõem mudança 

de paradigmas na compreensão do processos de bem-estar social, de ensino-aprendizagem, e do 

processo saúde-doença na perspectiva da saúde como qualidade de vida. 

Na compreensão de Hartz e Silva (2005), os espaços da intersetorialidade são 

aqueles construídos a partir do compartilhamento do saber e do poder, dando oportunidade à 

formação de novos conceitos e linguagens, por meio de experiências vivenciadas.  

A partir da compreensão das autoras e dos discursos acima referidos, podemos 

afirmar que os profissionais que integram o Projeto Amor à Vida entendem a importância na 

noção de intersetorialidade, como potencializadora na construção e implantação de políticas e 

programas de promoção da saúde. Mesmo assim, existem vários entraves para a concretização 

da intersetorialidade na prática desses profissionais. 

Resultados semelhantes foram verificados quando da avaliação realizada em 2003, 

nos municípios do Projeto Amor à Vida. Quanto às competências individuais e institucionais 

desenvolvidas a partir do projeto, estas duas avaliações apontaram para uma fragilidade no 

desenvolvimento das competências individuais, mostrando debilidades nas estruturas funcionais 

do Projeto.  

Quanto ao local de desenvolvimento das ações verificou-se que, em Jaguaribe, 

semelhantemente aos dados encontrados nos municípios avaliados em 2003, a maioria das 

ações do Projeto se desenvolviam no ambiente escolar, o que dificultava a articulação entre os 

profissionais das outras áreas. Além disso, ficou claro que estas ações eram eminentemente de 

caráter preventivo e pontual, não retratando os princípios de promoção da saúde, defendidos 

pela filosofia do Projeto, do SUS e do SUAS. 

Uma das dificuldades referidas pelos sujeitos foi que, apesar de todos terem acesso 

a materiais educativos, tais como vídeos, álbum seriado, kit de métodos anticoncepcionais, 

manuais, eles são em número insuficiente e os equipamentos de suporte para utilizá-los muitas 

vezes estão com defeito. Desse modo, os profissionais de saúde alegaram ausência de insumos 

para o planejamento familiar, medicamentos para tratamento de simples infecções e falta de 

espaço nas unidades para realização de atividades grupais. 
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Outras dificuldades referidas durante as entrevistas aparecem nos trechos abaixo: 

 

A gente tem encontrado muitas dificuldades. Primeiramente com a Secretaria 
da Ação Social e com os próprios alunos. Eu não sei, mas acho que eles não 
aceitam determinadas temáticas, coisas que são próprias dos adolescentes, 
então a gente acaba, às vezes, achando que o trabalho foi em vão. Essa 
temática da paz e da violência é uma delas (PS - I). 

 

As principais dificuldades são assim: primeiramente a resistência da clientela. 
Você tem que usar diversas formas de atrativos para adquirir credibilidade 
[...]. Outra dificuldade é a falta de material. Algumas vezes, não todas as 
vezes, os vídeos estão com problemas. Você planeja e não dá certo. Outra 
questão também são os nossos professores que deveriam se interessar mais 
pelo projeto, recorrer a um profissional para apoiá-los, mas eles não se 
interessam, apesar de serem capacitados [...]. Quanto ao trabalho conjunto 
entre a saúde e educação, penso que ainda não se solidificou aqui no 
município. Existem muitas resistências, elas são de muitas formas: falta de 
tempo, vontade política dos gestores e por último falta de visão dos próprios 
profissionais (PAS-I). 

 

Com alguns professores, veja, uma professora disse que estava constrangida 
para falar sobre sexualidade na sala de aula. Segundo ela, não foi educada 
daquela maneira. Essa professora foi capacitada e ainda hoje se acha com 
timidez para trabalhar os temas. Com as famílias, uma mãe já veio dizer que vai 
tirar o filho da escola, porque o professor está ensinando imoralidade ( PE-I).  

 

Com os professores é mais difícil porque a gente está no mesmo nível. Agora 
com os meninos, com os alunos, a gente se sente mais à vontade. Tem alguma 
pergunta que às vezes a gente fica envergonhada, mas eles são muito 
curiosos. Às vezes, a gente fica com alguma dúvida também e aí procura o 
pessoal da saúde para nos informar (PE - IV). 

 

Durante as entrevistas, quando inquiridos sobre se tinham dificuldades em 

desenvolver as ações do Projeto Amor à Vida, a maioria deles se reportou à resistência da 

clientela, falta de interesse dos professores pelo projeto, falta de material, excesso de atividades 

tanto nas escolas como no PSF, tabus por parte de alguns professores e de algumas famílias. 

As dificuldades relatadas pelos profissionais de saúde são de dois tipos: operacional 

e metodológica. As operacionais vão desde a falta de envolvimento dos técnicos da Secretaria 

da Assistência Social até a falta de materiais e insumos para planejamento familiar.  

Outra dificuldade citada por uma das enfermeiras foi a repetida questão da falta de 

tempo. Nas palavras dela: 

 

é preciso destinar um tempo para as atividades preventivas, tempo 
primeiramente para elaboração da programação das atividades e do 
cronograma. É necessário tempo para executar estas atividades (PS- I).  
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Quanto à alegada resistência dos adolescentes para o desenvolvimento de algumas 

temáticas, ela pode ser explicada por diversas formas. Uma delas certamente se relaciona com a 

abordagem metodológica adotada pelo profissional, bem como com sua postura insegura diante 

de temáticas como sexualidade, uso de drogas e violência.  

Durante a observação de campo, constatamos que os profissionais que integram as 

equipes do PSF têm uma postura, mais no discurso do que na prática, de valorização de práticas 

que condizem com a qualidade de vida da população. Sabemos que um dos caminhos para isso 

é o desenvolvimento predominante de ações que promovam saúde e previnam agravos. 

Portanto, é necessário que seja vencida a lógica da atenção à saúde voltada, prioritariamente, 

para a assistência.  

Na entrevista com a assistente social, evidenciamos a falta de integração entre as 

secretarias responsáveis pelo desenvolvimento do Projeto Amor à Vida. Segundo ela, existem 

muitas resistências como alegação de falta de tempo, falta de vontade política dos gestores e 

falta de compreensão dos próprios profissionais quanto aos princípios do projeto.  

Vale ainda destacar que a maioria dos sujeitos entrevistados relataram dificuldades 

na implantação de ações intersetoriais, mas não chegaram a discutir que resistências estão 

envolvidas nesse processo.  

Outras dificuldades referidas pelos professores entrevistados dizem respeito a 

posturas preconceituosas, tanto da parte de alguns deles quanto das famílias dos adolescentes. 

Os primeiros sentem-se inibidos para abordar a temática da educação sexual em sala de aula e 

as famílias, por sua vez, consideram isso um indicativo de moral pouco recomendada por parte 

dos professores.  

Em complementação à análise, é importante apreciarmos o que as observações 

revelaram sobre as práticas desenvolvidas pelas três categorias profissionais.  

Em relação às atividades realizadas pelas equipes de PSF e de assistência social 

foram focos das observações-participantes as consultas individuais e coletivas com 

adolescentes, atividades em sala de espera, reuniões de coordenação do PSF e capacitações. 

 

 

6.3 Relações Estabelecidas entre Adolescentes e Profissionais 

 

 

Um dos aspectos observados nas consultas individuais (pré-consulta, consulta 

médica e de enfermagem, de serviço social) esteve relacionado à maneira de recepcionar o 
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adolescente. Todos os profissionais observados cumprimentavam cordialmente o adolescente, 

chamando-o pelo nome, perguntavam o motivo da consulta e falavam olhando para o 

adolescente. Outro aspecto dizia respeito à individualidade do adolescente e à confidencialidade 

durante o atendimento. Pelas precárias condições das instalações físicas, todas as pré-consultas 

realizadas pelas auxiliares de enfermagem, deixavam a desejar quanto a este aspecto, pois, em 

todas as unidades, a atividade era realizada no corredor. Já durante as consultas feitas pelos 

médicos e enfermeiras, a despeito de os consultórios adaptados serem separados apenas por 

meia-parede, havia um esforço para atender o adolescente de modo a preservar sua privacidade. 

Isso ocorria principalmente usando tom baixo de voz e permitindo que as meninas, quando 

assim o desejassem, fizessem consultas de planejamento familiar sem a presença da mãe ou sem 

informarem à família21. 

Em relação ao aspecto de assegurar o atendimento ao adolescente, e incluindo desde 

o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento até as questões relacionadas com a 

sexualidade, verificamos que apenas em uma Equipe de Saúde da Família havia um dia da 

semana reservado para atendimento a essa clientela. Mesmo assim, as demandas eram todas 

relacionadas a doenças, planejamento familiar e pré-natal. 

Sobre o tipo de diálogo desenvolvido pelos profissionais com os adolescentes 

observamos que o médico é mais diretivo e normativo, enquanto que a enfermeira e a assistente 

social tendem a uma abordagem mais participativa, envolvendo os clientes e estimulando-os a 

expressar suas necessidades, opiniões e expectativas durante a consulta, demonstrando esforço 

para deixá-los à vontade, para que possam indagar sobre o início da vida sexual. Ainda em 

relação a isso, havia um esforço particular por parte da enfermeira para explicar às adolescentes 

o uso correto de anticoncepcionais via oral, particularmente em relação à freqüência diária, com 

interrupção por cinco ou sete dias em cada mês.  

Embora o adolescente esteja protegido por códigos específicos, ao profissional de 

saúde é permitido tomar medidas que protejam essa clientela de morte e de sérios agravos, 

como DST, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e complicações de aborto. Sobre 

isso, durante as observações, em consulta de enfermagem de pré-natal, uma enfermeira teve o 

cuidado de comunicar à adolescente que estaria solicitando a realização de teste para sorologia 

HIV e argumentou sobre a importância desse procedimento para a futura mãe e o bebê.  

                                                           
21 A relação profissional de saúde com os adolescentes e jovens segundo o MS, deve ser pautada pelos princípios 
do respeito, autonomia, liberdade e da privacidade, prescritos no ECA e pelos códigos de ética das diferentes 
categorias (BRASIL, 2005). 

 



 89

Ainda sobre o diálogo desenvolvido com os adolescentes com vistas à prevenção e 

promoção da saúde, houve por parte dos profissionais de saúde uma preocupação de abordar o 

uso correto do preservativo, investigar sobre a negociação de seu uso correto com o parceiro, 

incentivo do uso da camisinha em todas as relações sexuais e acondicionamento adequado. 

Também foram presenciados diálogos quanto às percepções dos adolescentes sobre os riscos de 

gravidez indesejada e DST/SIDA. 

Vale destacar, ainda, que, em uma das unidades básicas, a consulta de prevenção do 

câncer ginecológico é realizada conjuntamente pelo médico e a enfermeira, havendo diálogo 

sobre os procedimentos e tratamentos adequados, sempre se levando em consideração as 

necessidades da cliente. 

Quanto às atividades realizadas na sala de aula, comprovamos que todos os 

professores apresentaram domínio dos conteúdos específicos relacionados às suas disciplinas, 

mas isso não se estendeu aos temas transversais, haja vista que, durante os 28 dias em que 

estivemos observando suas atividades, apenas uma professora de Química ministrou uma aula 

sobre métodos anticoncepcionais, sem, no entanto, fazer uma correlação com os conteúdos de 

sua matéria. Nesse sentido, verificamos, durante as observações, que os professores têm muitas 

dificuldades em desenvolver estratégias para efetivar a transversalidade. 

Os recursos pedagógicos utilizados pela maioria dos professores observados se 

restringiam à prática tradicional de aulas expositivas com o uso do quadro negro e do livro 

didático. Outro recurso utilizado com os alunos era realização de trabalhos de pesquisas sobre 

temas de interesse da disciplina, favorecendo a utilização do acervo da biblioteca/ sala de 

multimeios. 

A respeito dessas limitações, observamos que existe quanto à relação professor-

aluno um clima de cordialidade e reciprocidade, pois verificamos que todos os professores 

recebem e cumprimentam seus alunos, tratam-nos pelo nome, estabelecem um ambiente de 

confiança para o diálogo, estimulam a fazem perguntas, verificam se os adolescentes 

compreenderam as orientações dadas e possuem linguagem adequada ao entendimento dos 

estudantes. 

No que se refere ao comportamento dos professores na sala de aula, verificamos 

que nenhum deles apresentava sinais do uso de qualquer tipo de drogas, especialmente álcool ou 

fumo, muito pelo contrário, constatamos que existia uma campanha por parte dos educadores 

contra o uso do cigarro. 

Sobre as atividades realizadas em conjunto com a participação das escolas e das 

unidades de saúde, observamos que estas não são sistemáticas nem faziam parte do cotidiano 



 90

das escolas e unidades de saúde. Embora todas elas fossem planejadas e executadas 

conjuntamente, não era sugerida a complementaridade das ações entre as instituições e, 

portanto, não se retratava a essência da intersetorialidade. 

Os discursos confirmam que, no município de Jaguaribe não existe diferença 

significativa na oferta de serviços prestados e na metodologia das atividades desenvolvidas 

junto aos adolescentes e jovens, entre unidades (escolas e unidades de saúde) que integram o 

Projeto das não participantes oficialmente.  

Dessa forma, concluímos que o Projeto Amor à Vida poderia ser um indutor de 

mudanças nas práticas observadas, caso fossem atendidos os requisitos de treinamento dos 

envolvidos, adoção da metodologia de trabalho proposta pelo projeto, elaboração de planos de 

modo participativo e maiores esforços para que as práticas intersetoriais não sejam apenas 

pontuais.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procuramos nesta pesquisa, apresentar uma contribuição ao estudo do Projeto Amor 

à Vida. A motivação para o estudo surgiu em decorrência de nossa observação inicialmente 

assistemática desse projeto, tendo em vista que estamos acompanhando sua execução desde seu 

surgimento. Deu-se, também, porque, embora avaliações anteriores tenham sido realizadas, 

faltava averiguar a ocorrência de mudanças na postura dos profissionais na abordagem aos 

adolescentes.  

O ponto de partida do estudo foram as indagações aqui traduzidas em objetivos: 

investigar como os temas do Projeto Amor à Vida se expressam no projeto político-pedagógico 

de cada escola participante da pesquisa; traçar o perfil dos profissionais participantes do Projeto 

no município; investigar a adesão dos profissionais quanto aos objetivos e à metodologia 

proposta pelo Projeto; identificar, nas atividades dos profissionais, as estratégias adotadas para 

articulação de ações intersetoriais. 

Uma vez que tivemos o propósito de estudar a prática dos profissionais envolvidos 

no Projeto, utilizamos como fundamento teórico, a abordagem dialética por entendermos que é 

o melhor método para responder às necessidades metodológicas da pesquisa social, que vincula 

a teoria à prática.  

Foram utilizadas várias técnicas e instrumentos de coleta de dados: observação livre 

e participante, questionário e entrevista semi-estruturada. Também foram adotadas outras 

medidas, de forma a permitir uma maior aproximação com o indicador de promoção da saúde e 

qualidade de vida com os dados relativos ao IDH. Para chegarmos a tais indicadores foi 

necessário recorrer a dados secundários disponíveis no PDDU e Plano de Saúde de Jaguaribe. 

Embora sendo o Amor à Vida um Projeto de alcance estadual, fizemos um recorte 

espacial, elegendo o município de Jaguaribe como o microespaço do estudo, aonde o Amor à 

Vida vem sendo implantado com infra-estrutura compatível com as ações do Projeto. A escolha 

desse município se deu, também, porque, enquanto sociedade em movimento está carregada de 

possibilidades de traduzir, de modo específico, as políticas econômicas e sociais, emanadas de 

outras instâncias de Governo, mesmo sofrendo influência delas e das tendências mundiais.  

Escolhemos duas comunidades localizadas na zona urbana, com duas escolas e três 

equipes de PSF, cujos sujeitos, em sua maioria, eram educadores das escolas, médicos, 
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enfermeiros, auxiliares de enfermagem das equipes de PSF, e uma da assistente social do 

Núcleo de Atendimento Especializado Maria Nelsinha Campelo. 

Reunimos alguns dados relacionados à qualidade de vida da população de 

Jaguaribe. Mais de 50% da população é composta de mulheres, que pertencem a uma faixa 

etária consideravelmente jovem, e de adultos em fase produtiva. A esperança de vida ao nascer 

no município é de 68,35 anos, o que é semelhante à média do Ceará.  

Ainda relacionado à qualidade de vida, foi constatada a ausência de um sistema de 

esgoto sanitário e drenagem urbana, e somente 55,34% da população conta com o 

abastecimento público de água. Outro fator preocupante é a precariedade da coleta regular de 

lixo. O município quase não dispõe de espaços públicos que favoreçam o lazer e a convivência 

social. A despeito de o PDDU ter delineado cinco projetos prioritários e bastante relacionados 

com o lazer, houve clara inversão de prioridades, apontando, em grande parte, para a prática 

política tradicional, pautada pela realização de obras que possam ser vistas e admiradas, não 

importando a urgência e amplitude do que necessitaria ser feito e que, normalmente, favoreceria 

bem mais a qualidade de vida e a saúde. 

Outros fatores relacionados à qualidade de vida dizem respeito àqueles que 

favorecem a obtenção de renda e moradia. Até à época da pesquisa, não havia sido realizado 

levantamento fundiário nem das necessidades habitacionais. A política de geração de trabalho e 

renda em Jaguaribe apenas tem criado tímidos incentivos para atrair atividades econômicas, mas 

não são oferecidos à população cursos compatíveis com as necessidades das novas empresas. 

Segundo dados do IBGE (2001), a renda familiar per capita média do município é de R$ 

119,71. Isso significa menos da metade do salário mínimo do país, na época da pesquisa, que 

era de R$ 240,00 (DIEESE, 2004). O Programa Bolsa-Família, uma política considerada de 

ação mínima, vem fazendo a complementação de renda de muitas das famílias da cidade 

estudada. 

Em Jaguaribe, a política de assistência social à criança e ao adolescente, 

aparentemente, restringe-se às ações de educação e saúde ali desenvolvidas e eventualmente 

reforçadas através do Projeto Amor à Vida. 

A política de educação alcançou alguns avanços, como é o caso da ampliação da 

oferta do número de vagas na pré-escola e no ensino fundamental e a capacitação dos 

professores. Esses avanços, entretanto, são relativos, haja vista que a taxa de evasão escolar é 

superior a 25%.  

De posse dos indicadores de saúde, renda e educação, o IBGE calcula o IDH-M, 

que, em Jaguaribe, é de 0.672 (IBGE, 2001).  
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Entre os anos de 1991 e 2000, o IDH-M de Jaguaribe melhorou, passando de 0,571 

para 0,672. O Estado do Ceará também melhorou seu IDH e, no ano de 2001, passou da 69ª 

posição para a 65ª no Relatório de Desenvolvimento Humano (BRASIL, 2004). No caso do 

município estudado, o indicador que mais contribuiu para a melhoria no ranking de IDH dos 

municípios foi o de educação, que passou 0,569 em 1991, para 0,721 em 2001, enquanto que o 

indicador de longevidade, no mesmo período, passou de 0,648 para 0,722.  

Pelos dados coletados sobre qualidade de vida em Jaguaribe, verificamos que o 

modelo de desenvolvimento do município parece ser compatível com o modelo assumido pelo 

Brasil, centrados no econômico, se torna cada vez mais excludente, voltados para concentração 

de capital, e não para as necessidades humanas que tem resultado no empobrecimento da 

maioria da população, acompanhado da incapacidade da maioria da população participar de 

forma eqüitativa das políticas públicas municipais, haja visto que os planos e projetos 

desenvolvidos em Jaguaribe são elaborados por grupos de técnicos das secretarias setoriais sem 

se preocupar com uma política de promoção da qualidade de vida da população. 

Quanto ao perfil dos sujeitos da pesquisa, além do predomínio de mulheres, a 

religião católica foi a expressão predominante. A maioria tem curso de graduação, havendo um 

claro esforço por adquirir maior qualificação, cursando especializações diretamente 

relacionadas com a atuação profissional. 

Outra questão relevante é o salário dos sujeitos da pesquisa. Verificamos que mais 

da metade dos profissionais tinha renda familiar acima de 3,3 salários mínimos. A faixa salarial 

predominante foi entre 3,3 e 6,6 salários mínimos, indicando que o município cumpriu a meta 

de implantação de um plano de cargos e carreiras, previsto no art. 67 da LDBEN, embora esses 

valores ainda possam ser considerados insuficientes para custear as despesas advindas das 

atividades de docência (BRASIL, 1996). Em relação à média salarial dos profissionais de saúde, 

ainda existe expressiva diferença entre os proventos dos médicos e dos enfermeiros, mesmo 

reconhecendo que na equipe de saúde os enfermeiros são os responsáveis pela maioria das 

atividades de promoção e prevenção em saúde. 

Quanto à tese de que o Projeto Amor à Vida estrutura-se em torno da 

intersetorialidade, para fomentar a complementaridade das ações entre as Secretarias da Saúde, 

Educação e Assistência Social, chegamos à constatação de que isso não se materializou de 

modo consistente, desde o nascedouro do Projeto no município.  

Na implantação do Amor à Vida em Jaguaribe, somente 20% das escolas e 37% das 

equipes de PSF participavam do Projeto e, nestas, apenas 50% dos profissionais foram 

capacitados nas temáticas do Amor à Vida (JAGUARIBE; 1993). Esses dados demonstram a 
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tímida participação dos profissionais de saúde e da assistência social nas capacitações do 

Projeto, durante a fase de implantação, o que, certamente, contribuiu para baixa adesão deles 

nas ações do Projeto e, conseqüentemente, para atender o princípio da complementaridade de 

ações entre as secretarias. 

Constatamos que temas como prevenção à violência e desigualdade, relação de 

gênero, bem como prevenção ao uso de drogas não foram objeto de treinamento para 77% dos 

profissionais que atendem no Projeto. Como conseqüência disso, há baixa adesão dos 

profissionais aos objetivos e à metodologia do Projeto Amor à Vida.  

Assim, de acordo com os dados referidos anteriormente, é importante destacar que 

50% dos profissionais não foram treinados em qualquer das temáticas. Além do mais, isso se 

torna um fator determinante para que essas temáticas raramente apareçam de modo transversal 

durante as aulas e contribui também para que esses profissionais verbalizem sua insegurança no 

desenvolvimento das práticas, tornando a realização de atividades intersetoriais e 

interdisciplinares algo bastante pontual.  

Verificamos que todos os profissionais de saúde e assistência social atendem os 

adolescentes. O que difere na atuação entre os diversos profissionais é a freqüência com que o 

auxiliam, o leque de atividades desenvolvidas e a forma de abordagem que utilizam. Tendo em 

vista que o Pacto de Gestão do SUS prioriza alguns grupos, entre os quais os jovens não estão 

incluídos, explica-se, em parte, porque os adolescentes saudáveis não são priorizados nos 

serviços de saúde, a não ser que estejam efetivamente doentes. Dessa forma, verificamos que 

Jaguaribe, mesmo tendo implantando o Amor à Vida em algumas das suas unidades de saúde, 

não conseguiu superar o modelo assistencial focado na doença. 

Todos os sujeitos da pesquisa consideram que a perspectiva das ações 

desenvolvidas com os adolescentes é de promoção da saúde e de qualidade de vida. Entretanto, 

fazem certa confusão conceitual quanto ao significado de promoção da saúde, qualidade de vida 

e prevenção de agravos.  

À luz dos dados encontrados, é possível afirmar que Jaguaribe vem tentando 

construir uma gestão pública que leva em consideração a participação social. Ela aparece como 

esforço de envolvimento da população através do funcionamento dos vários conselhos 

municipais: Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho 

Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente; e da realização do planejamento estratégico 

como metodologia para elaboração dos Planos Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Plano 

Municipal de Saúde. Observou-se, porém, que esses planos não são elaborados de forma 

complementar.  
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Sobre o Projeto Político-Pedagógico das escolas, foi constatado que os profissionais 

conhecem alguns dos seus princípios, entretanto, segundo eles, sua elaboração não atendeu aos 

critérios de participação e mobilização da comunidade escolar. Observamos também que, 

mesmo havendo certa autocrítica em relação a essa distorção, no momento em que realizamos a 

pesquisa, nenhuma escola havia procedido à revisão do PPP e incluído nele os temas 

transversais e, conseqüentemente, as ações do Projeto Amor à Vida. Dessa forma, podemos 

afirmar que a não institucionalização dos temas transversais no PPP impede que os professores 

percebam-nos como elementos integrantes do cotidiano de sua prática pedagógica. 

Embora os profissionais tentem superar as dificuldades para execução do Projeto 

Amor à Vida no município de Jaguaribe, 100% dos sujeitos do estudo apontaram dois entraves: 

operacionais e resistência às mudanças. As dificuldades operacionais estão relacionadas 

principalmente com o acesso aos materiais educativos, manuais, equipamentos de suporte, kit 

de métodos anticoncepcionais, medicamentos para tratamento de simples infecções, e com a 

falta de espaço nas unidades para realização de atividades grupais, já que as estruturas físicas 

são ultrapassadas e não atendem às necessidades atuais das práticas ali desenvolvidas.  

As dificuldades de resistências às mudanças referem-se à falta de tempo dos 

profissionais de saúde para atividades educativas, posturas preconceituosas, tanto da parte de 

alguns dos sujeitos pesquisados, quanto das famílias dos adolescentes, e desinteresse dos 

adolescentes no desenvolvimento de algumas temáticas, relacionadas à abordagem 

metodológica adotada pelos profissionais.  

Sendo assim, o Amor à Vida, nas unidades estudadas, em Jaguaribe, não se tem 

constituído em um indutor de mudanças das práticas dos profissionais de saúde, assistência 

social e de educação. Embora tenhamos constatado através de nossa observação que as 

atividades dos profissionais de saúde realizadas junto aos adolescentes sejam preferencialmente 

as consultas, percebemos também, que se vem delineando uma prática diferenciada. No 

momento do encontro entre o adolescente e o profissional, tem sido privilegiado o acolhimento 

e a criação de vínculos. Mesmo assim, observamos que os diálogos, principalmente do 

profissional médico, são normativos. 

Concluímos que as atividades desenvolvidas pelos profissionais não retratam 

esforços consistentes pela concretização da intersetorialidade. Nos tipos de atividades 

desenvolvidas (seminários, aulas expositivas, exposição de vídeos, consultas coletivas, oficinas, 

feiras, consultas individuais), predominam enfoque bancário na escola e na saúde o curativo ou 

de prevenção. Portanto, normativos, são pouco criativos e inadequados enquanto estratégias 

para atingir os objetivos propostos pelo projeto Amor à Vida no município de Jaguaribe. 
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Durante a pesquisa constatamos ainda que não existia diferença na oferta de 

atividades nos serviços prestados e na metodologia de trabalho junto aos adolescentes e jovens 

entre as unidades (escolas e unidades de saúde) integrantes e que não integravam o Projeto.  

As últimas considerações sobre o estudo realizado em Jaguaribe nos levam a 

afirmar que foram capacitados os profissionais da saúde e assistência social e educação. Entre 

os capacitados, a maioria era da área da educação, fato que dificultou a implementação de ações 

intersetoriais. Observamos com o estudo que o pouco conhecimento da importância da 

intersetorialidade, como estratégia na construção das políticas públicas por parte dos gestores 

municipais, retarda a implantação das políticas de promoção da saúde como meio para 

redimensionar as políticas sociais. 

Acreditamos que, se houver um comprometimento político e técnico com a 

implementação de novas ações que possibilitem a desconstrução do modelo tradicional, 

atualmente desenvolvido nas três áreas integrantes do Amor à Vida, contribuirá de forma 

positiva, para a implementação de novas práticas educativas, de abordagem de atenção à saúde, 

visando à melhoria da qualidade de vida dos adolescentes. 

Sendo assim, o Amor à Vida, nas unidades estudadas no município de Jaguaribe, 

ainda está distante de ser um projeto que induz e sustenta a promoção da saúde e, 

conseqüentemente, a qualidade de vida dos adolescentes, além de que não mobilizou os 

profissionais para modificar efetivamente suas práticas, saindo da perspectiva normativa e 

calcada em princípios hierarquizados. 

Reconhecemos as limitações do estudo, mormente em relação a não termos 

levantado outros dados que melhor permitissem avaliar a qualidade de vida e os resultados do 

projeto Amor à Vida. Algumas lacunas permanecem. Fazem-se necessários estudos no 

município pesquisado e em outros que avaliem a qualidade das capacitações que são realizadas 

tanto para o Amor à Vida quanto para o desenvolvimento dos temas transversais e para a 

criação de práticas de promoção da saúde. 

A respeito das limitações já referidas, a pesquisa atingiu os objetivos propostos, 

levantando discussões que merecem ser aprofundadas, além de indicar que novos estudos 

devem ser realizados abrangendo um maior número de municípios. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Observação de Ações Educativas 

 
 

Tipo de Unidade     ( )  Escola  (  ) Unid. Saúde (  ) ABC   (  ) CC  (  )  CSU   (   ) Outro.____________________ 
Nome da Unidade____________________________________________________________________________ 
Data da observação __________/________/__________ tempo de observação ___________________________ 
Profissional observado________________________________________________________________________ 
 

ÁREA DE INTERESSE:   Violência             Drogas             Sexualidade            Outros             _______ 

Técnicas observadas   Aula               Oficina             Seminário               Outro           ________________ 

Faixa etária do grupo ____________________ sexo _________________________ 

 

CRITÉRIOS OBSERVADOS SIM/NÃO OBSERVAÇÕES 

1. O profissional recebe e cumprimenta os(as) adolescentes cordialmente, 
apresenta-se ao grupo e chama os adolescentes pelo nome. 

  

2. O profissional conduz o grupo com segurança e o mantém envolvido 
com o trabalho. 

  

3. O profissional estimula os adolescentes a fazerem perguntas e a 
expressam seus sentimentos, dúvidas e preocupações sem emitir juízo de 
valores. 

  

4. O profissional demonstra domínio dos conteúdos.    

5. O profissional utiliza materiais educativos   

6. O profissional articula os vários tipos de tecnologia.   

7. O profissional trabalha a temática de modo transversal (para atividade 
em sala de aula). 

  

8. O profissional apresenta sinais de uso de drogas    

9. O profissional orienta os (as) adolescentes para a prática do sexo 
seguro e métodos anticoncepcionais. 

  

10. O profissional informa sobre outros serviços de interesse para os 
adolescentes disponíveis na comunidade. 
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APÊNDICE B - Roteiro de Observação de Consulta 
 
 

 
Município: _____________________________________ MICRO: __________________________________ 

Nome da Unidade de Saúde:___________________________________________________ 

Data de Observação: _____/_____/_____ 

Profissional observador: ______________________________________________________ 

Tipo de Consulta: ___________________________________________________________ 

Primeira Consulta   (   ) Consulta de Retorno   (   ) 
 

CRITÉRIOS 
OBSERVADOS 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO NA 

1 O provedor 
recebe 
adequadamente o/a 
adolescente. 

- cumprimenta cordialmente a/o adolescente.    

- convida-o/a a sentar-se.    

- apresenta-se, se pertinente.    

- chama o/a adolescente pelo nome.    

- pergunta qual o motivo da consulta.    

- olha diretamente para o/a adolescente.    

2 O provedor 
respeita a 
individualidade 
do/da adolescente 
e assegura 
confidencialidade. 

- atende em espaço privado.    

- quando a família não autoriza o atendimento privado, tenta negociar 
um momento a sós com a/o adolescente. 

   

- ao ficar a sós com o/a adolescente, explica que as informações 
obtidas não serão repassadas aos seus pais e/ou responsáveis, bem 
concordância explícita. Mas informa que o sigilo será quebrado 
quando houver risco de vida ou outros riscos relevantes quanto para 
terceiros. 

   

- em caso de atendimento com acompanhante, dá atenção especial à 
demanda/opinião do/da adolescente. 

   

- mantém a porta do consultório fechada, não permitindo a interrupção 
da consulta. 

   

3 O provedor 
assegura o 
atendimento o/a 
adolescente 

- toma o peso e estatura anotando os valores no prontuário.    

- registra nos gráficos de crescimento (P/A e A/i), constantes no 
prontuário e ou no cartão Individual. 

   

- avalia o crescimento através dos gráficos, associando à historia 
clinica com a maturação sexual. 

   

- faz a avaliação da maturação sexual.    

- registra no prontuário a cada consulta as condutas adotadas e as 
indicações feitas para as referências de serviços de maior 
complexidade; 

   

- faz agendamento subseqüente;    

- nos meninos verifica o tamanho dos testículos medido com 
orquidômetro, tamanho do pênis e grau de aparecimento de pêlos 
pubianos. 

   

- nas meninas, verifica o desenvolvimento das mamas, grau de 
aparecimento de pêlos pubianos e idade da menarca. O surgimento do 
broto mamário poderá ser simultâneo, devendo, porém presente 
bilateralmente até 6 meses após o aparecimento do 1° broto. 

   

- verifica os dados do adolescente pelo padrão de referência de Tanner.    

- explica e prepara alo adolescente para o exame físico, se pertinente.    
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CRITÉRIOS 
OBSERVADOS 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO NA 

4 O provedor 
assegura o 
consentimento 
da/do adolescente. 

- dá explicações sobre o resultado de exames e sobre as alternativas 
de tratamento existentes, em caso de DST/HIV/Aids. 

   

- explica claramente aos/ás adolescentes as conveniências do 
tratamento, seus aspectos favoráveis e os desfavoráveis, em caso de 
DST /HIV/Aids. 

   

- em caso da solicitação do teste do HIV, assegura-se do 
consentimento informado do/da adolescente. 

   

5 O provedor 
procura adequar 
sua abordagem à 
situação específica 
da/do adolescente. 

- identifica as necessidades que levaram o/a adolescente à consulta.    

- investiga aspectos de seu contexto social, familiar e de lazer (como 
estão as coisas em casa, como estão na escola, incluindo freqüência 
e satisfação, hábitos de lazer etc). 

   

- identifica, por meio de sondagem, se o/a adolescente já se iniciou 
sexualmente, se pertinente. 

   

- se alo adolescente iniciou relações sexuais, pergunta sobre as 
condições em que se realizam, freqüência, com quem, se são 
inesperadas, regulares ou voluntárias. 

   

6 - O provedor 
estabelece uma 
relação de diálogo, 
baseada em 
equilíbrio de 
poder. 

- evita julgamento de valores e preconceitos.    

- não adota atitudes autoritárias (imposição de opinião).    

- manifesta empatia/acolhimento através de gestos e/ou outras 
expressões. 

   

- demonstra escutar ativamente.    

- dá abertura para o/a adolescente se manifestar.    

- respeita o tempo de reflexão do/da adolescente    

- estimular o/a adolescente a fazer perguntas, a expressar seus 
sentimentos, dúvidas, temores e preocupações. 

   

- utiliza linguagem compatível com o nível de compreensão do/da 
adolescente. 

   

- quando usa termos médicos ou científicos, esclarece seu 
significado. 

   

- usa um tom de voz adequada.    

7 - O Provedor 
incentiva o/a, 
adolescente a 
adotar atitudes e 
comportamento de 
prevenção em 
relação às 
DST/HIV/Aids e a 
gravidez 
indesejada. 

- pergunta sobre história de DST e conduta adotada.    

- informa sobre as DST/HIV/Aids.    

- informa sobre o uso correto da camisinha.    

- investiga as dificuldades do/da adolescente para a negociação do 
uso da camisinha, e reforça o autocuidado/ mútuo cuidado. 

   

- incentiva o uso da camisinha em todas as relações sexuais, 
independentemente da natureza da relação. 

   

- orienta sobre como guardar a camisinha sem danificá-la.    

- reforça a dupla proteção.    

- oferece camisinha.    

- conduz ola adolescente na percepção e na avaliação das situações 
de risco a que se expõe, em relação às DST/HIV/Aids e a gravidez 
indesejada. 

   

- enfatiza a importância da identificação e tratamento dos/as 
parceiros Ias, ressaltando a possibilidade da existência de portadores 
assintomáticos, em caso de DST/HIV/Aids. 

   

- dá explicações sobre o teste do HIV.    

- alerta sobre o risco da gravidez indesejada e de adquirir uma DST, 
como resultado da atividade sexual sob os efeitos de álcool e outras 
drogas. 

   

- investiga comentários sugestivos de uso de drogas.    
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CRITÉRIOS 
OBSERVADOS 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO NA 

8 - O provedor 
assegura o 
consentiment
o do/da 
adolescente. 

- investiga comentários sugestivos de violência sexual.    

- verifica se o/a adolescente compreendeu as orientações dadas, 
encaminhamentos e utilização de medicamentos. 

   

- incentiva o diálogo da/do adolescente com a família e com outros 
adultos de sua confiança. 

   

- estimula a autoconfiança e a auto-estima da/do adolescente.    

9 - O provedor 
reforça a 
importância da 
procura dos 
serviços de saúde. 

- enfatiza os perigos da automedicação.    

- enfatiza a importância do/da adolescente retorna ao serviço para 
acompanhamento e/ou em caso de dúvidas. 

   

- enfatiza a importância do tratamento ser levado até o fim, em caso 
de DST/HIV/Aids. 

   

- promove a procura do serviço de saúde ante o aparecimento dos 
primeiros sinais e sintomas de uma DST. 

   

- ao término da consulta, coloca o serviço à disposição do/da 
adolescente, bem como à disposição de qualquer outra/o jovem do 
seu convívio. 

   

- informa sobre outros serviços disponíveis na unidade, se 
pertinente. 

   

10 - O provedor 
utiliza materiais de 
apoio. 

- facilita a comunicação por meio de materiais impressos, álbum 
seriado etc. 

   

- na explicação sobre o uso da camisinha, demonstra o uso através 
de algum artefato e pede para alo adolescente praticar. 

   

TOTAL    
 

Perguntas Dirigidas à Gerência da Unidade de Saúde Sim Não 
Comentários do 
Entrevistador 

1 Adequação dos serviços às necessidades e demandas dos/das adolescentes.    

- a unidade realiza atividades de grupo internamente ou em outros equipamentos 
sociais da área, para adolescentes e/ou familiares? 

   

2 Organização e funcionamento    

- os horários da equipe são flexíveis para atender às demandas disponibilidade 
das/dos adolescentes? 

   

- o estoque de preservativos é suficiente para atender a solicitação de qualquer 
uma das áreas de atenção da unidade? 

   

- o estoque de medicamentos é suficiente para às demandas dos adolescentes em DST?    

3 Capacitação da equipe e integração dos serviços    

- os profissionais receberam treinamento específico para o atendimento ao/à 
adolescente? 

   

- os profissionais compartilham suas observações e decisões sobre os casos 
atendidos? reúnem-se sistematicamente 

   

- os profissionais referenciam os/as adolescentes para outras áreas de atenção da 
unidade ou para outras unidades de saúde? 

   

- os serviços articulam-se com as demais instituições da comunidade que 
desenvolvem trabalhos com adolescentes tais como escolas, centros 
comunitários, entre outras? (referência e recebe clientes). 

   

4 Estrutura física    

-  não dispõe de sala de espera específica de atendimento?    

5 Captação    

- existe alguma estratégia para captação dos adolescentes na comunidade?    

- a unidade realiza atividades de promoção da saúde na comunidade? (através de 
visitas domiciliares, divulgação na comunidade etc) 

   

TOTAL    
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APÊNDICE C - Questionário para o profissional de Educação 
 

 
Para uso exclusivo 
do pesquisador 

01. Nº. do Questionário 01. Nº. do Quest. 
02. Município:_________________ CREDE:_________________ 02. Município 

03. Escola em que atuam:______________________________________________ 03. Nome Escola 
_________________ 

04. Turno em que trabalha: 
1. Manhã 
2. Tarde 
3. Manhã/Tarde 

04. Turno 

05. Sexo: 
1. Masculino 
2. Feminino 

05. Sexo 

06. Seu estado civil atual é: 
1. Solteiro (a) 
2. Casado (a)/em união 
3. Separado (a)/divorciado (a) 
4. Viúvo (a) 

06. Estado Civil 

07. Qual sua religião/seita 
1. Nenhuma 
2. Católica 
3. Protestante 
4. Espírita 
5. Umbanda 
6. Oriental (Budismo, seicho-no-iê) 
7. Judaica 
8. Outra ______________________ 

07. Religião 

08. Qual seu nível de escolaridade? 
1. Ensino fundamental completo 
2. Ensino médio completo 
3. Ensino médio incompleto  
4. Superior 
5. Especialização, especifique: ______________________________ 
6. Mestrado, especifique: ______________________________ 

08. Escolaridade 

09. Qual sua profissão 
1. Professor (a) 
2. Gestor (a) 
3. Coordenador (a) multimídia  
4. Outro, especifique: ______________________________ 

09. Tipo de Profissão 

10. Qual sua renda familiar no mês passado? 
R$__________________________ 

10. Renda: 
_________________ 

11. Que assuntos você costuma abordar com mais freqüência durante seu trabalho 
com adolescentes? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

11. Quais assuntos: 
_________________ 
_________________ 

12. Você conhece o Plano Anual de Ações de Promoção da Saúde do Projeto Amor à 
Vida desenvolvido na escola em Conjunto com o PSF? 
1. Sim 
2. Não 

12. Conhecimentos: 
 

13. Se você respondeu sim, comente em poucas palavras como se deu a construção 
desse Plano: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

13. Comentários: 
_________________ 
_________________ 
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14. A sua escola vem realizando atividades com os PSF e/ou ABCs da área de 
abrangência de sua unidade? 
1. Sim 
2. Não  

14. Atividades 
conjuntas 

15. Se você respondeu sim, cite dentre essas atividades realizadas, quais são as que 
você considera mais importante e com que freqüência: 

Tipo de Atividade Desenvolvida Freqüência 
  

  
  
  

  
 

15. Atividades 
importantes: 
_________________
_________________ 

16. Você recebeu alguma capacitação sobre os temas listados abaixo, nos últimos 2 anos? 

Assunto Sim Não 
1. Sexualidade   
2. Drogas   
3. Violência doméstica   

4. DST/AIDS   
5. Desigualdade entre homens e mulheres (Relação de gênero)   
6. Gravidez na adolescência    

7. Planejamento familiar   
 

16. Capacitação: 

17. Você foi treinado nos temas do Projeto Amor à Vida? 
1. Sim 
2. Não 

17. Capacitações: 
_________________ 
_________________ 

18. Numa escala de 1 a 10, em que 1 corresponde ao menor grau e 10 ao maior grau 
de qualidade, responda qual a qualidade do acompanhamento realizado pelas equipes 
pedagógicas ao projeto. 
1. (    ) Supervisores do núcleo municipal; 
2. (    ) Secretaria de Saúde do Município; 
3. (    ) Equipe da MICRO 
4. (    ) Equipe da Secretaria de Saúde do Estado   

18. 

19. Você tem tido acesso a materiais educativos sobre orientação sexual, prevenção e 
tratamento ao uso de drogas e violência? 

Material Educativo Sim Não 
1. Vídeo educativo   
2. Álbum seriado   

3. Kit de métodos anticoncepcionais   
4. Manuais   
5. Material do IEC (folder, cartaz, folhetos)   

 

19. 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

20. Assinale de que forma você busca conhecimentos para esclarecer as dúvidas as dúvidas 
dos/das adolescentes sobre sexualidade prevenção as drogas e prevenção a violência. 

Variável Sim Não 
1. Vídeos educativos   

2. Livros   
3. Na internet   
4. Nas supervisões técnicas   
5. Com outros colegas   

6. Não busca conhecimentos   
 

20. 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
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APÊNDICE D - Questionário para o profissional do PSF e Assistência Social 
 

 
Para uso exclusivo 
do pesquisador 

01. Nº. do Questionário 01. Nº. do Quest. 

02. Município:__________________ MICRO:__________________ 02. Município 

03. Posto de Saúde e/ou PSF/Unidade de Assistência em que atua: 
________________________________________________________ 

03. Nome PSF 
_________________ 

04. Turno em que trabalha: 
1. Manhã 
2. Tarde 
3. Manhã/Tarde 

04. Turno 

05. Sexo: 
1. Masculino 
2. Feminino 

05. Sexo 

06. Seu estado civil atual é: 
1. Solteiro (a) 
2. Casado (a)/em união 
3. Separado (a)/divorciado (a) 
4. Viúvo (a) 

06. Estado Civil 

07. Qual sua religião/seita 
1. Nenhuma 
2. Católica 
3. Protestante 
4. Espírita 
5. Umbanda 
6. Oriental (Budismo, seicho-no-iê) 
7. Judaica 
8. Outra ______________________ 

07. Religião 

08. Qual seu nível de escolaridade? 
1. Ensino fundamental completo 
2. Ensino médio incompleto 
3. Ensino médio completo  
4. Superior 
5. Especialização, especifique: ______________________________ 
6. Mestrado, especifique: ______________________________ 

08. Escolaridade 

09. Qual sua profissão 
1. Médico (a) 
2. Enfermeiro (a) 
3. Dentista 
4. Agente de Saúde 
5. Atendente 
6. Outro, especifique: ______________________________ 

09. Tipo de Profissão 

10. Qual sua renda familiar no mês passado? R$________________________ 10. Renda:________ 

11. Você atende adolescente na sua unidade? 

1. Sim 

2. Não 

11. Atendimento:  
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 Para uso exclusivo 
do pesquisador 

12. Marque o tipo de atendimento realizado com adolescentes por você. 

1. Consulta individual 

2. Consulta coletiva 

3. Atividades de promoção da saúde, especifique: _______________________ 

12. Tipo de 
Atendimento 

13. O seu trabalho com adolescente na comunidade onde você atua, é na perspectiva? 

1. Promoção da saúde/qualidade de vida 

2. Curativo 

13. Perspectiva de 
Atendimento 

14. Que assuntos você costuma abordar com mais freqüência durante seu trabalho 
com adolescente? __________________________________________ 

14. Quais assuntos: 

_________________ 

15. Você conhece o Plano Anual de Ações de Promoção da Saúde do Projeto Amor à 
Vida desenvolvido na sua Unidade de Saúde em conjunto com a Escola? 

1. Sim 

2. Não 

15. Conhecimentos: 

16. Se você respondeu sim, comente em poucas palavras como se deu a construção 
desse Plano: ____________________________________________ 

16. Comentários: 

_________________ 

17. A sua unidade  vem realizando atividades com as escolas e/ou ABCs da área de 
abrangência de sua unidade? 

1. Sim 

2. Não  

17. Atividades 
conjuntas 

18. Se você respondeu sim, cite dentre essas atividades realizadas, quais são as que 
você considera mais importante e com que freqüência: 

Tipo de Atividade Desenvolvida Freqüência 

  

  

  

  

  
 

18. Atividades 
importantes: 

_________________
_________________
_________________ 

19. Você recebeu alguma capacitação sobre os temas listados abaixo, nos últimos 2 
anos? 

Assunto 
Si
m 

Nã
o 

1. Sexualidade   

2. Drogas   

3. Violência doméstica   

4. DST/AIDS   

5. Desigualdade entre homens e mulheres (Relação de gênero)   

6. Gravidez na adolescência    

7. Planejamento familiar   
 

19. Capacitação: 
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 Para uso exclusivo 
do pesquisador 

20. Você fez alguma capacitação relacionada à abordagem de atendimento de 
adolescentes? 

1. Sim, especifique: _______________________________________ 

2. Não 

20. Capacitações: 

_________________ 

_________________ 

21. Você foi treinado nos temas do Projeto Amor à Vida? 

1. Sim 

2. Não 

21. Capacitações: 

_________________ 

_________________ 

22. Numa escala de 1 a 10, em que 1 corresponde ao menor grau e 10 ao maior grau 
de qualidade, responda qual a qualidade do acompanhamento realizado pelas equipes 
pedagógicas ao projeto. 

1. (    ) Supervisores do núcleo municipal; 

2. (    ) Secretaria de Saúde do Município; 

3. (    ) Equipe da MICRO 

4. (    ) Equipe da Secretaria de Saúde do Estado   

22. 

23. Você tem tido acesso a materiais educativos sobre orientação sexual, prevenção e 
tratamento ao uso de drogas e violência? 

Material Educativo Sim Não 

1. Vídeo educativo   

2. Álbum seriado   

3. Kit de métodos anticoncepcionais   

4. Manuais   

5. Material do IEC (folder, cartaz, folhetos)   
 

23. 

_________________
_________________
_________________ 

24. Assinale de que forma você busca conhecimentos para esclarecer as dúvidas 
dos/das adolescentes sobre sexualidade prevenção as drogas e prevenção a violência. 

Variável Sim Não 

1. Vídeos educativos   

2. Livros   

3. Na internet   

4. Nas supervisões técnicas   

5. Com outros colegas   

6. Não buscam conhecimentos   
 

24. Conhecimento 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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APÊNDICE E - Roteiro de Entrevista - Grupo Gestor da Escola 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Código de Identificação na pesquisa ________________ Sexo_______________ Idade____________ 

Religião______________________ Estado civil___________________ Número de filhos _________ 

Idade dos filhos _____________________________ Renda Familiar __________________________ 

 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Formação __________________________ Nível _______________ Tempo de graduação__________ 

Cursou pós-graduação? ____________________ Nível da Pós-graduação _______________________ 

Escola em que atua ____________________________________ Turno(s) em que ensina___________ 

Disciplina(s) que leciona __________________________________ Série(s)_____________________ 

Carga horária semanal __________________ Tipo de vínculo empregatício_____________________ 

Nível ensino em que atua____________________ Modalidade de ensino _______________________ 

 

III. QUANTO A PRÁTICA PROSSIONAL 

• Você conhece o Projeto Amor à Vida?  

• Fale o que você sabe sobre o Projeto Amor à Vida.  

• Como você vê a participação dos professores no projeto? 

• Você foi capacitada para trabalhar no Projeto Amor à Vida? Quantas horas?  

• Fale sobre o que achou da capacitação que você recebeu. 

• Você acha que os professores tem dificuldades para trabalhar com os temas do Projeto? Descreva. 

• Como se deu a elaboração do Projeto Pedagógico de sua escola? Que ações relacionadas ao Projeto 

Amor à Vida foram incluídas no Projeto Pedagógico? 

• Você participou da elaboração do Projeto Pedagógico de sua escola?  

• Descreva as ações relacionadas ao Projeto Amor a Vida que a escola realizou no último ano e neste ano. 

• Descreva como você trabalha as temáticas do projeto no dia a dia das suas atividades de gestor da 

escola. Com que freqüência e que estratégias você utiliza? 

• Você tem dificuldades para realizar esse trabalho? Descreva. 

• Descreva as estratégias desenvolvidas junto com outras instituições para realizar as ações 

intersetoriais do Projeto Amor a Vida. 

• Compare a atitude e postura dos professores na forma de tratar os temas do Projeto junto aos 

adolescentes após a implantação do projeto 

• Como você se sente participando do projeto? 
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APÊNDICE F - Roteiro de Entrevista - Professor 
 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Código de Identificação na pesquisa ___________ Sexo _______________ Idade _________ 

Religião ________________ Estado civil ____________ Número de filhos ______________ 

Idade dos filhos ________________________________ Renda Familiar ________________ 

 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Formação ___________________ Nível ______________ Tempo de graduação __________ 

Cursou pós-graduação? ___________ Nível da Pós-graduação _________________________ 

Escola em que atua _____________________________ Turno(s) em que ensina __________ 

Disciplina(s) que leciona __________________________________ Série(s) _____________ 

Carga horária semanal ____________Tipo de vínculo empregatício _____________________ 

Nível ensino em que atua _____________ Modalidade de ensino _______________________ 

 

III. CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICA RELACIONADAS AO PROJETO. 

• Você conhece o Projeto Amor à Vida?  

• Fale o que você sabe sobre o Projeto Amor à Vida.  

• Como você vê esse projeto? 

• Você foi capacitada para trabalhar no Amor à Vida? Quantas horas?  

• Fale sobre o que achou da capacitação que você recebeu. 

• Como se deu a elaboração do Projeto Pedagógico de sua escola? Que ações 

relacionadas ao Projeto Amor à Vida foram incluídas no Projeto Pedagógico? 

• Você participou da elaboração do Projeto Pedagógico de sua escola?  

• Descreva como você trabalha as temáticas do Projeto no dia a dia de sua sala de aula. 

Com que freqüência e que estratégias você utiliza? 

• Você tem dificuldades para trabalhar com os temas do Projeto? Descreva. 

• Você trabalha em sala de aula utilizando o princípio da transversalidade?Descreva. 

• Como você se sente participando do projeto? 
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APÊNDICE G - Roteiro de Entrevista - profissionais do PSF e Assistência 
Social 

 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome _________________________________________ Idade ___________ Sexo ______________ 

Estado civil ________________ Religião ________________ Renda familiar ___________________ 

 

II. FORMAÇÃO ACADEMICA 

Formação ______________________________________ Tempo de graduação __________________ 

Especialização em _____________________________________ Tempo _______________________ 

Mestrado em ____________________________________ Tempo ____________________________ 

 

III. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Unidade onde trabalha _________________________________________ Carga Horária __________ 

Tipo de vinculo empregatício _____________ Experiência profissional anterior__________________ 

 

IV. QUANTO A PRÁTICA PROFISSIONAL 

• Você conhece o Projeto Amor à Vida? Fale o que você sabe sobre ele ou como você vê o projeto. 

• Você foi capacitada para trabalhar nele? Quantas horas? Fale sobre o que você achou da capacitação. 

• Quais os limites na capacitação e na sua formação para atuar no projeto (com adolescentes) dentro 

posto (atendimento individual e em grupo)? 

• Como você se sente parte do projeto? 

•  Que importância o projeto tem para os adolescentes? 

• Descreva as ações que você realizou no ultimo ano e este ano. 

• Descreva como você trabalha as temáticas do projeto no seu dia a dia. 

• Quais as principais dificuldades que você tem para trabalhar com os temas do projeto. 

• Você pode definir o que é trabalhar com intersetorialidade. 

• Você acha que as ações desenvolvidas no projeto são intersetoriais. 

• Com a implantação do projeto na Unidade, houve mudança na sua postura ou na sua forma de 

atender os adolescentes, você pode descrever estas mudanças. 

• Todos da equipe trabalham atendendo adolescentes? A quem mais os adolescentes procuram? 

• A unidade possui materiais educativos? Você usa? 
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APÊNDICE H - Termo de Consentimento da Gerência da Unidade 

 
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Nome da instituição _________________________________________________________________ 
Nome _____________________________________________________________________________ 
Documento de identidade Nº. ____________ Sexo M (   ) F (   ) Data de nascimento ____/____/_____ 
Endereço ____________________________________________ Nº. ___________ Apto. __________ 
Bairro___________________ Cidade ___________________ Estado ______________ CEP _______ 
Telefone (       ) ___________________________ E-mail ____________________________________ 
 
II. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTIFICA 

 
Titulo do Protocolo de Pesquisa: Projeto de Avaliação do impacto junto aos profissionais de saúde, 
educação e assistência social.   

 
Pesquisadora: Virginia Maria Costa de Oliveira, residente na rua Paula Ney, 400 apto 101, Aldeota, 
Fortaleza – Ce, Cep. 60.140-200 – telefone (085) 3101-1418 / 3268-1497 
 
Cargo/ Função: Aluna do Curso de Mestrado Profissionalizante de Avaliação de Políticas Pública da 
Universidade Federal do Ceará. 
 
Avaliação de risco da pesquisa: não haverá risco para os sujeitos do estudo. 
 
Duração da pesquisa: 12 meses (coleta de dados e tabulação) 
 
REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

O presente estudo tem objetivo avaliar o resultado do projeto Amor à Vida junto aos 
profissionais de saúde, educação e assistência social, buscando traçar o perfil dos profissionais 
pesquisados, além de identificar a concepção e adesão destes profissionais ao projeto. 

Informo que os procedimentos utilizados para coleta dos dados serão um questionário com 
perguntas fechadas e abertas, observação livre e participante com os profissionais. Na observação 
buscarei coletar os principais procedimentos, a conduta dos profissionais no fazer cotidiano, além de 
observar as atividades desenvolvidas junto aos adolescentes. Tanto na observação quanto nos 
questionário serão coletadas informações sobre os resultados do projeto junto aos profissionais e como 
e realizado a interface das ações e qual a participação dos adolescentes. 

Devo esclarecer que não há nenhum tipo de dano físico ou moral, que possa prejudicar 
qualquer participante, e que os benefícios oriundos deste estudo poderão conduzi-lo a melhor 
compreensão do agir cotidiano, resultando numa melhoria das ações do Projeto Amor à Vida. 
 
Eu ____________________________________ diretor (a) da I_______________________________ 
declaro, concordar com a realização da pesquisa – Avaliação dos resultados junto aos profissionais de 
saúde e educação e assistência social, na Unidade a qual gerencio após esclarecimento da pesquisadora 
e ter entendido o que me foi explicado sobre os objetivos, interesses e metodologia, assim sendo, 
consinto que a Unidade através dos profissionais, participe do estudo. Declaro também, ter ciência do 
endereço da pesquisadora a Srª. Virginia Maria Costa de Oliveira.  
 

________________________, ________ de julho de 2004. 
 

_______________________________________________ 
                                                                                                                Assinatura do (a) Diretor 
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APÊNDICE I - Termo de Consentimento dos Participantes 
 
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
Nome da instituição__________________________________________________________________________ 
Nome _____________________________________________________________________________________ 
Documento de identidade Nº. _____________________ Sexo M (   ) F  (   ) Data de nascimento ____/____/____ 
Endereço ___________________________________ Nº. __________ Apto. ___________  
Bairro ______________________ Cidade ___________________ Estado ______________ CEP____________ 
Telefone (       ) __________________________ E-mail_____________________________________________ 
 
II. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTIFICA 

Titulo do Protocolo de Pesquisa: Projeto de Avaliação do impacto junto aos profissionais de saúde, educação e 
assistência social.   

Pesquisadora: Virginia Maria Costa de Oliveira, residente na rua Paula Ney, 400 apto 101, Aldeota, Fortaleza – 
Ce, Cep. 60.140-200 – telefone (085) 3101.1418 / 3268-1497 
Cargo/ Função: Aluna do Curso de Mestrado Profissionalizante de Avaliação de Políticas Pública da 

Universidade Federal do Ceará. 
Avaliação de risco da pesquisa: não haverá risco para os sujeitos do estudo  
Duração da pesquisa: 12 meses  
 
III. REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

O presente estudo tem objetivo avaliar os resultados do Projeto Amor à Vida junto aos profissionais de 
saúde, educação e assistência social, buscando traçar o perfil dos profissionais pesquisados, além de identificar a 
concepção e adesão destes profissionais ao projeto. 

Informo que os procedimentos utilizados para coleta dos dados serão um questionário com perguntas 
fechadas e abertas, observação livre e participante com os profissionais. Na observação buscarei coletar os 
principais procedimentos, a conduta dos profissionais no fazer cotidiano, além de observar as atividades 
desenvolvidas junto aos adolescentes. Tanto na observação quanto nos questionário serão coletadas informações 
sobre os resultados do projeto junto aos profissionais e como e realizado a interface das ações e qual a 
participação dos adolescentes. 

Devo esclarecer que não há nenhum tipo de dano físico ou moral, que possa prejudicar qualquer 
participante, e que os benefícios oriundos deste estudo poderão conduzi-lo a melhor compreensão do agir 
cotidiano, resultando numa melhoria das ações do Projeto Amor à Vida. 
 
IV. ESCLARECIMENTO DADO PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA 

Devo informar que os participantes do estudo terão acesso a qualquer tempo as informações sobre 
procedimentos e benefícios relacionados a pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, liberdade de retirar 
seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem  que isso acarrete nenhum tipo de 
prejuízo ao seu trabalho; garantia da confidencialidade, sigilo e privacidade no que diz respeito as informações 
que forem feitas e que não haja autorização para publicação. 
 
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 Declaro que após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do protocolo de pesquisa. 
 
Local_________________ Data_____/_____/______  
 
 
_______________________________________________ 
Virginia Maria Costa de Oliveira - RG 920.377 (pesquisadora) 
 
 
____________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
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ANEXO 1 
 
 
 

 
 


