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Este trabalho relata um estudo realizad6 para medir 

a eficiência da abordagem conceitual no ensino da saÚde,tendo 

em vista oferecer subsÍdios para o planejamento do ensino da 

saÚde. 

A materia saúde na escola de 19 Grau foi organizada 

numa hierarquia conceitual e experiências de aprendizagem pl~ 

nejadas visando ã consecução de objetivos cognitivos,afetivos 

e práticos em relação ã saÚde. 

O estudo foi desenvolvido em uma escola pÚblica de 

são Paulo. Foram tomadas três classes para realizar o estudo. 

Com o grupo experimental foi usada a abordagem conceitual no 

ensino; no outro grupo, a metodologia foi escolhida pelo pr~ 

fessor, que utilizou a abordagem tradicional; com o grupo con 

trole não se desenvolveu nenhuma atividade específica de ensi 

no da saúde. 

Comparados os resultados, constatou-se que houve u 

ma diferença significante na aprendizagem do grupo experime~ 

tal, maior que nos outros grupos. O estudo concluiu que aabor 

dagem conceitual no ensino da saúde do primeiro grau e mais 

eficiente do que a abordagem tradicional para identificar, s~ 

lecionar, organizar e desenvolver saÚde como materia curricu 

lar. 
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This paper describes a study carried out to measure 

the efficiency of the conceptual approach in health teaching, 

in order to contribute to the planning health, teaching in 

elementary schools. 

Health was organized in a conceptual hierarchy, and 

learning experiences were planned covering behavioral obje~ 

tives to achieve health at the levels cognitive,aff~ctive and 

action. 

The program was developed in a public school of S. 

Paulo. Theree classes were chosen: at the experimental the 

conceptual approach was used for teaching;in the second class 

the methodology was selected by the teacherwho used the tradi 

tional approach; at the third, as the control class, planned 

activities to teach health were carried out. 

The results showed that there was a significant dif 

ference in learning for the experimental group muéh greater 

than in the other classes. The study c~ncludes that the 

conceptual approach to teach health is more efficient thanthe 

traditional to identify,select,organize and develop health as 

a subject of the school curriculum. 
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Viver uma vida efetiva tem sido, desde' o início da 

história, ~a .grande meta do ser humano. E viver uma vida efeti 

va significa ajustar-se ao meio, assumir responsabilidades em 

relação ao grupo social e familiar, formar atitudes sadias 

e adotar práticas de proteção e promoção da saúde. 

SaÚde ê uma qualidade de vida a ser atingida pelo 

homem, que tem para isso tentado controlar o universo, modifi 

cado o ambiente, desenvolvido a tecnologia, procurando cada 

vez mais encontrar em si próprio a força para dominar a natu 

reza. Daí surgem novos desafios, novos horizontes necessitam 

ser conquistados, novos campos a pesquisar. E,em decorrência, 

novos conhecimentos vêm se juntar ã cultura humana. 

"Enquan-to o c.onhec...<.men:to, em :todo-6 o-6 c.ampo-6, ê uma 

acumulação em p~opo~çÕe-6 geomê:t4ic.a.6, a c.apac...<.dade 

humana pa~a a.6.6..im..<.la~ e.6.6e c.onheclmen:to nao .6e be 

ne6..ic...<.ou p~opo~c...<.onalmen:te. Na ve~dade,o homem tem 

6..ic.ado e.6pan:tado ~ c.on6u.6o c.om a eno~me quan:t..<.dade 

de c.onhec...<.men:to d..i.6ponZvel, e.6pec...<.almen:te na ã~ea 

da .6 aú.de" 2 7 
• 

A saÚde, como matêria curricular, compreende conhe 

cimentos de diferentes campos cientÍficos, que devem ser i 

dentificados e selecionados para serem aprendidos pelos esco 

lares. MARCONVES e colaboradores~ 9 alertam que, da vastidão 

de conhecimentos disponíveis no campo da saúde, provavelmente 

somente uma pequena parcela poderia e deveria ser objeto do 

ensino da saÚde. Selecionar, organizar e transmitir esses co 

nhecimentos tem se tornado um dos grandes problemas do ensino~ 

atual. 
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Esse problema para OBERTEUFfER e colaboradores 58 não 

e simplesmente descobrir_uma nova tecnologia.,_mas_desenvolver 

uma síntese de todas as ciências, que possa ser transmitida 

não apenas a nível de conhecimentos, mas, principalmente,a ní 

vel de habilidades e prâticas de saúde. 

Muitos métodos têm sido experimentados; entretanto, 

o desafio persiste. Atualmente, vem sendo utilizada a aborda 

gem conceitual no ensino da saúde com o propÕsito de orientar 

a seleção e organização de conceitos básicos que constituem o 

marco de referência da educação em saÚde. 

A abordagem conceitual, também chamada de "ensino 

através de conceitos", constitui uma nova forma para planejar e 

desenvolver o programa de ensino da saúde, fundamentada em que 

a identificaçãode conceitos bâsicos pode ser o ponto chave p~ 

ra a organização do currículo de qualquer matéria. 

A abordagem conceitual difere dos padrÕes tradicio 

nais, tanto na organização do conteúdo quanto na metodologia 

de ensino. 

Abordagem conceitual no ensino da saÚde significa 

organizar e ensinar ao aluno a estrutura 13 (idéias e . . pr1nC!_ 

pios básicos) da matéria saÚde, utilizando uma metodologiaque 

orienta a formação de conceitos e sub-conceitos, através de 

atividades planejadas (experiências de aprendizagem) para g~ 

rantir a consecução dos objetivos propostos pelo programa. 

A ênfase em conceitos no planejamento do programa 

de ensino da saúde e resultado de pesquisas neste campo, que 

datam das primeiras décadas do nosso século, e da ampla uti 
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lizaçio da abordagem conceitual no curriculo das ''novas" mate 

mâtica, f{sica e qu{mica. 

No ensino da saúde, a abordagem conceitual estã sen 

do experimentada com sucesso em vãrios paises, especialmente 

No Brasil, a bibliografia e praticamente inexisten 

te sobre o assunto e não se tem notícias de experiências rea 

lizadas no campo do ensino através de conceitos. Alguns esp~ 

cialistas chegaram a organizar o conteúdo usando o enfoque con 

ceitual 50
'

78
; contudo, o processo de ensino-aprendizagem con 

tinuou sendo o tradicional. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de: 

- Verificar a eficiência da abordagem conceitual no 

ensino da saÚde. 

Oferecer subsÍdios para o planejamento de progr~ 

mas de ensino da saÚde, através de uma abordagem 

nova e compatível com o avanço da psicopedagogia. 

Oferecer ao professor de primeiro grau uma 

metodologia para desenvolver o processo de 

no-aprendizagem na matéria saÚde. 

nova 

ensi 
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- I 

I I. EDUCACAO E~1 SAUDE NA ESCOLA 
~ 
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"A e..6 c.ola. - in.6tituic;.ão que. li.e.tem a. c.IÚ.a.nc;.a. a.lguma..6 

ho4a..6 po4 dia., du4a.nte. pe.lo me.no.6 oito ho4a..6, na.o 

pode. e. ne.m de.ve. .6ozinha. .6e. p4opo4 a. 4e.cupe.4a.4, con 

.6e.4va.4, p4e..6e.4va.4 e. p4omove.4 inte.g4a.lme.nte. a. .6a.Úde. 

da. c4ia.nc;.a.. Pode. e. de.ve., e.nt4e.ta.nto, a.o la.do da. 6~ 

mllia. e. da. comunidade., cont4ibui4 pa.4a. que. o.6 a.lu 

no.6 a.lca.nce.m a. .6a.Úde."~ 7 • 

Tendo como objetivo contribuir para o des envo 1 vime!!. 

to integral do cidadão, no que se refere ã saúde, a escola 

tem a função de preparar o aluno para tomar decisÕes relacio 

nadas a si prÓprio, ã sua família e a seu grupo social. 

A preocupação com a saúde do educando, no sistema 

de ensino brasileiro, não ê novidade. Entretanto, sua inclu 

sao como programa no currículo escolar tornou-se obrigatória 

com a Lei 5692, de 11 de agosto de 1971 53 , que fixa diretri 

zes e bases para o ensino de 19 e 29 graus. Como matêria cu~

ricular, foi posteriormente definida como "educação em saúde" 

pelo Conselho Federal de Educação, atravês do parecer n9 2264, 

de 1974 5 ~. 

Educação em saúde, ja em 1936, era considerada por 

THORNVYKE e GATES 83 como uma das mais importantes funçÕes da 

escola. 

Consisbe em processo de mudança de comportamento(c~ 

nhecimentos, atitudes e praticas) em relação ã saÚde. Para 

MARCONVES~ 8 , educação em saÚde, alem de mudança, ê tambêm um 

processo de aquisição e reforço de comportamento de saÚde uma 

vez que o indivíduo, muitas vezes, ja tem um 

saudável que necessita apenas ser reforçado. 

comportamento 
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Educar implica em auto-crescimento 5
: crescimento na 

habi-1-±dade--para-d-i st-ingu-ir-; -discrimi-nar;- --med±r-,-i-nt-erpr-etar-- e -

avaliar fatos ou situaç~es de vida. 

Aplicado ã educação em saÚde, o crescimento e auto-

compreensão do que e saÚde e de sua capacidade para aplicar 

os princÍpios fundamentais da ciência saúde ãs situaç~es de 

vida. Contudo, a meta da educação em saÚde não e O•conhecimen 

to pelo conhecimento; e principalmente o envolvimento do edu 

cando na identificação de situaç~es de vida e anâlise de al 

ter-nativas para adotar prâticas que favoreçam a melhoria da 

qualidade de sua vida, da sua família e da sua comunidade. 

A educação em saúde, quando se refere ã escola, co~ 

preende todas as oportunidades de experiências de aprendizagem 

que influem favoravelmente nos conhecimentos, atitudes e 
.-

pr!_ 

ticas do aluno relacionados à saúde. Neste caso, abrange to 

dos os aspectos da vida escolar. Deve estar integrada ã educa 

ção global, concorrendo para o desenvolvimento integral da 

criança, a partir de suas necessidades, interesses e probl!_ 

mas. Deve, ainda, ser compatível com o desenvolvimento sôcio-

econômico e sanitârio do país, refletindo as peculiaridades de 

' 
cada comunidade em que a escola estã inserida~ 7 '~ 9 ' 57 ' 58 • 

A educação em saúde na escola e uma responsabilida-

de a ser compartilhada pela escola, pela famÍlia e pela comu 

nidade~ 7 • Se a escola tem.a função de tornar acessível aos a 

lunos, pais e comunidade o acêrvo científico da matéria saúd~ 

devendo para isso manter-se atualizada~ 7 , a família e a comu 

nidade devem propiciar ã criança um ambiente de vida em que 

possa vivenciar o que aprendeu na sala de aula. 
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No Brasil esta trÍplice responsabilidade é de suma 

importância, se considerarmos que em muitas comunidades é a 

escola que, pela natureza de seu pessoal, tem melhores condi 

ções de atuar como polo irradiador, estimulando a população, 

através do programa de educação em saÚde, na busca de soluçÕes 

para seus prÕprios problemas. A escola, portanto, do ponto de 

vista da saúde pÚblica, tem um papel decisivo na melhoria da 

qualidade de vida, não apenas de seus alunos, mas também da 

população a que pertencem esses alunos. 

A saÚde, é importante ressaltar, não deve ser consi 

derada apenas um "bem de consumo''; deve ser encarada pela es 

cola, família e comunidade como um "fator de capital" para o 

desenvolvimento sÕcio-econômico de um país 60 • Deve ainda a p~ 

pulação assumir sua responsabilidade não sÕ como um bom consu 

midor dos serviços de saÚde, mas também, como um participante 

da provisão desses serviços. 

Alem disso, a saúde na escola pode ser vista como 

um meio e um fim em si mesma. 
... 

Quando se propoe a proteger e 

recuperar a saÚde do escolar, através de avaliaçÕes e exames 

peri&dicos, possibilitando a plena realização do processo de 

ensino-aprendizagem, é um meio. Quando, através de atividades 

planejadas no currículor escolar, propicia ao aluno oportuni 

dades que lhe permitirão tomar detisÕes sobre sua saúde, de 

sua família e de sua comunidade, saúde na escola é um fim. 

Educação ê ação do educando, podendo a escola tao 

somente prover-lhe oportunidade para que ele possa ter novas 

experiências e formular novas idéias. No que se refere ã 
.. 

sau 

de, a escola propicia essas oportunidades, através do progr~ 
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ma de educação em saúde. 

Programa de e-duc-aç-ã·o -·em saúde--na e-s-cola-·cons·hrte nas 

atividades planejadas e orientadas pelo pessoal da escola, a 

qui definido como diretores, professores, auxiliares adminis 

trativos, técnicos, delegados e inspetores de ensino. Esse 

programa pode ser focalizado sob quatro dimensões: ambiente, 

serviços, relações lar-escola-comunidade e ensino da saÚde 38
' 

As condiçÕes do ambiente escolar fÍsico e emocional 

(predio, iluminação, insolação, saneamento básico - lixo, 
.. 
a 

gua, esgoto, controle de artrÕpodes e roedores, bem como as 

inter-relações professor-aluno, aluno-aluno, pais-professores-

pessoal da escola e o clima emocional da sala de aula) afetam 

diretamente a saÚde do escolar. 

Por outro lado, a criança necessita encontrar no lar, 

na escola e na comunidade um ambiente que favoreça a adoção 

de práticas de saÚde. SaÚde nioê algo abstrato, ê prática diá 

ria de vida. Seria utÕpico esperar que uma criança adotasse 

práticas de higiene pessoal, se em sua casa ou mesmo na esco 

la não há água e sabão para lavar-se. Sobre este aspecto HO 

LANVA e MENVES 31 tecem comentários, quando avaliam a educa 

ção em saúde na escola: "na gJLande maioJÚa da~ e~c.ola~ bJLa~i 

leiJLa~ ê gJLi~an~e a c.aJLênc.ia de c.ondiçõe~ paJLa vi 

venc.iaJL pJLá~ic.a~ educ.a~iva~ e paJLa pJLo~eção e pJLom~ 

çao da ~a~de do~ aluno~". 

Não se pode separar processo educativo e ambiente de 

vida da criança; um interfere no outro. A saÚde ê resultante 

da interação do homem, como ser total, com o seu meio. A com 
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preensão da saúde sob o enfoque ecolÓgico e» portanto, funda 

na escola. 

O ambiente escolar consiste, pois» na provisão e ma 

nutenção de um meio seguro e no estabelecimento de relações 

interpessoais favorâveis ã saúde fÍsica, emocional e social 

do aluno. 

Serviços de saúde constituem todas as atividades re 

!acionadas com a proteção, recuperação e promoção da saúde do 

escolar. Essas atividades incluem atenção medica, odontológi 

ca e psicolÓgica, alimentação suplementar, observação diâria 

do professor, recreação. Avaliação periódica das condiçÕes de 

saúde do aluno, através de exames, testes de acuidade visual 

e auditiva, observação do professor,e tarefa da escola, o que 

não significa que ela deva prover esses serviços. A saÚde da 

criança e responsabilidade inerente aos pais. À escola cabe 

orientâ-los quanto ãs medidas de saúde que devem ser tomadas 

em relação ã criança e quanto ã utilização dos serviços exis-

tentes na comunidade 38 '~ 7 ,~ 9 , 50 • 

A vivência das prâticas de saÚde aprendidas na esc~ 

la pela criança devem encontrar eco no seu lar; para isso 
.. 
e 

preciso que a escola esteja em constante interação com a fami 

lia e a comunidade. 

O envolvimento da família, através das Associações 

de Pais e Mestres, e boa estratégia para estimular sua parti 

cipação na tomada de decisão naquilo que diz respeito ã vida 

de seu filhos. 
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A Associação de Pais e Mestres, regulamentada pela 

reforma de ensino (Lei 5692/71) 53 ã medida em que seus membros 

compreendem sua responsabilidade em relação ao desenvolvimen 

to escolar, está ultrapassando os muros da escola e voltando

se para os problemas de saúde da comunidade 38
• 

O ensino da saúde, umas das dimensÕes do programa de 

educação em saúde na escola, está dinamicamente inter-relacio 

nada com as demais, servindo-se delas como laboratório de vi 

da no que se refere ãs práticas de saÚde 38
• 

À organização de experiências de aprendizagem visan 

do ã aquisição de conhecimentos,formação de atitudes e adoção 

de práticas de saÚde chama-se programa de ensino da saÚde. 

O programa de ensino da saúde se fundamenta nos 

princÍpios da aprendizagem e se desenvolve ã luz das diferen 

ças individuais dos alunos. Tem como objetivo final a mudança 

de comportamento dos alunos, que se evidencia através das prá 

ticas diárias na escola, no lar e na vida comunitária. 

Para ANVERSON e CRESWELL 5
, o objetivo do programa 

de ensino da saúde na escola e preparar cada criança para to 

mar as decisÕes necessárias relacionadas com a sua saÚde. 

O planejamento do programa de ensino da saÚde se 

apoia em pressupostos fornecidos por pesquisas no campo da 

psicologia e das necessidades fundamentais da criança, em ex 

periências do educando e situação de saÚde local 5 ' 27 '~ 7 ' 58 ' 8 ~ 

8 7 

Dentre esses pressupostos alguns devem ser lembra 

dos devido ã sua relevância: 

- ênfase no aspecto positivo da saÚde;o objetivo da 

BIBLIOTECA 
PACUI.DADE DE SAOOE POIILICA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO • 
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educação em saúde ê atingir e manter a mais alta 

qualidade--de v.id& d.a ...criança,---f-utur-o-ci.dadão; ---

saÚde ê um fim a alcançar e não apenas uma ma tê 

ria curricular; 

experiências de aprendizagem devem ser adaptadas 

ao desenvolvimento bio-psicossocial do educando; 

o processo de ensino-aprendizagem deve basear~se 

nos interesses, necessidades, habilidades e vivên 

cia da criança; 

as atividades de ensino-aprendizagem devem estar 

sempre relacionadas com as experiências do educan 

do; 

- experiências de aprendizagem integradas -sao mais 

efetivas; e 

cada criança ê única e aprende em seu prÓprio rít 

mo. 

SaÚde tem originado uma diversidade de enfoques e 

abordagens quando tratada como matéria curricular. Pode, por 

exemplo, ser integrada ãs atividades do currículo escolar ou 

correlacionada a outras disciplinas desse mesmo currículo 26
' 

Ensino da saúde integrado consiste na organização 

de experiências conjuntas de aprendizagem no currículo esco 

lar, com a função de ajudar o aluno a estabelecer relações e~ 

tre fatos decorrentes de diferentes áreas que envolvem um pr~ 

blema ou assunto. Como exemplo pode-se citar: "alimentação 

equilibrada". Envolve atividades integradoras relacionadas a 
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ciências, matemática, comunicação e expressão, estudos so 

c i ais.~ Na -integração o- as-sunt-o-~é-- conside-r-a-do-tema -ce-nt·ra-1 ·das--

experiências de aprendizagem das diferentes matérias. 

Na' correlação, um mesmo assunto e focalizado por di 

ferentes disciplinas do currículo, sem que o mesmo seja o ce~ 

tro do processo de ensino-aprendizagem. "Alimentação equili 

brada" poderia ser abordada em ciências, matemática, estudos 

sociais, comunicação e expressão, porem sem a preocupação de 

que as experiências fossem Únicas e que a criança percebesse 

os diferentes aspectos de um mesmo assunto. 

Alem destas abordagens, pode-se ainda usar o "team 

teaching" ou "ensino por equipe", em que dois ou mais pr~ 

fessores planejam juntos, ensinam e avaliam um grupo de alu-

nos, a instrução programada, o rãdio e a televisão 8 ~. 

A organização do corpo de conhecimentos da ... . 
mater1a 

saÚde pode 'também ser focalizada sob diferentes abordagens 58 : 

- Abordagem anãtomo-fisiolÕgica - por muitos anos 

autores de livros texto e professores têm acredi 

tado que o ensino da saúde devé ser introduzido 

pela estrutura e função de qualquer parte da ana 

tomia e/ou fisiologia. 

- Abordagem cronológica - a unidade, o capítulo ou 

a aula e sempre iniciada pelo aspecto histórico da 

matéria a ser ensinada. 

- Abordagem etiolÓgica - a matéria e apresentada e~ 

plorando as relaçÕes de causa e efeito. ! muito u 

sada no estudo das doenças. 
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- Abordagem psicolÕgica - o arranjo da matéria ê de 

finido em termos de sua significação para o 

prio aluno. Começa pelas necessidades e in teres 

ses demonstrados pelos alunos. Em saúde~ esta a 

bordagem, segundo OBERTEUFFER e colaboradores 58 

não se preocupa apenas em ensinar conteúdo, mas 

principalmente em ajudar o aluno a solucionar pr~ 

blemas. A abordagem psicolÓgica enfatiza acima de 

tudo o processo. 

- Abordagem conceitual - a mais recente no campo da 

educação em saÚde, serã objeto do capÍtulo segui~ 

te, visto que constitui o fundamento deste traba-

lho. 
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I 

III. ABORDAGEM CONCEITUAL NO ENSINO DA SAUDE 
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O ensino da saúde, como matéria curricular, baseado 

• ,.. .,. • .. d .. ..b • ·e., c-onee-1~~s-a-ao -e l.uova-ç-ao--d-e-s-e ue.ae-o~s·-de s-aud&---- pu l-1.-ea .. -. 

A idéia de que a matéria tem estrutura (conceitos ou ideias e 

princÍpios básicos) e que a compreensão desta estrutura deve 

ria ser o objetivo central do ensirio provem de inúmeros estu 

dos realizados por volta de 1920, no campo das . - . c1.enc1.as so 

ciais, por BILLINGS, 1929,MELTZER, 1925, MARSHALL 

1932 e PARKER, 1933 81
• 

e GOETZ, 

Recentemente BRUNER 11
'

12
' 13 , fundamentando-se no 

"rationale" de que a "h..i..ld.ÕJU.a. da. c.u.l.t.u.JLa. é a. h..i..6.t.ÕJU.a. do de 

.6envolv..i.men.t.o da. oJLga.n..i.za.ç.ã.o de gJLa.nde.6 ..i.dé..i.a..6 ", a 

firma que a estrutura do conhecimento e a prÕpria ênfase da e 

ducação. 

Resulta ainda da evidência, preconizada pela atual 

reforma educacional, de que conceitos podem ser chaves para 

estruturação do currículo e que a conceituação facilita a a 

prendizagem 76 • 

Os conceitos, de acordo com esses pressupostos, ser 

-vem nao apenas para estruturar o corpo de conhecimentos de 

uma disciplina, mas também para organizar as experiências de 

aprendizagem, que são planejadas para construir competências 

na habilidaqe para solucionar problemas e domínio da lingu!_ 

gem, assim como para atingir ampla compreensão da educação em 

geral 5 8 • 

O uso de conceitos no planejamento do currÍculo es 

tã, entretanto, relacionado ã sua compreensão. 

A palavra "conceito" tem sido empregada de diversas 
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maneiras. Segundo FREGE 29 ,ê usada em parte no sentido psicolÕ 

gico, em parte no sentido lÕgico e, em parte, talvez,numa con 

fusa mistura de ambos. 

O conceito, sob o ponto de vista lÕgico,consiste na 

simples representaçao intelectual do objeto 2 • Difere da ima 

gem que ê a representação determinada de um objeto sensível. 

Um conceito pode ser considerado tanto em função de sua com 

preensão quanto na de sua extensão. Compreensão do conceito 

significa o conjunto de elementos ou atributos relevantes de 

que ele se comp~e. O conceito de "homem'', por exemplo, contêm 

os atributos "ser", "vivente", "sensível" e "racional". Exten 

são, tambêm denominada pela lÕgica moderna como classe, cate 

goria, compreende o conjunto de sujeitos a que a idêia se a 

plica. O conceito de "homem" se aplica a todos os homens, pr!_ 

tos, amarelos, brasileiros, franceses. Ã delimitação dos atri 

butos relevantes de um conceito, chama-se definição. Definir 

consiste, portanto, em dizer o que uma coisa ê. A definição 

para ARZSTDTELES, mencionado por COHEN e NAGEL 21 ,i uma fra 

se que expressa a essência da coisa, que por sua vez signifi 

ca o conjunto de atributos relevantes ou fundamentais que con!_ 

tituem as condiç~es necessárias e suficientes para que ·uma 

coisa concreta seja ela prÕpria, tal como o ê. O conteúdo dos 

conceitos ê a essência dos seres, o conjunto de seus elemen 

tos ou atributos e o que mentalmente captamos do ser como pe~ 

tencente a um determinado gênero de seres. Sob este aspecto 

poder~se-ia afirmar que conceito e definição se confundem, en 

tretanto, definição ê a verbalização das características ou 

atributos relevantes do conceito, que ê identificado, através 
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da palavra. 

SOCRATES, citado por SCIACCA''~ descobriu o concei 

to reivindicando a sua universalidade. Um conceito exprime o 

que uma coisa verdadeiramente e e se forma a partir de umacre_! 

lidade concreta.· Depende de sua aplicaçio a infinitos singul_! 

res. Conceito universal significa que~ sendo um em si~ e ca 

paz de ser aplicado com toda propriedade a todos os indiví 

duos que recaem sob sua compreensio. "Animal racional"~ por 

exemplo~ é um conceito universal, porque se aplica a todos os 

homens, independente de raça e origem 2 
'

6 9
• 

Entre as denominaçÕes do conceito {apreensão sim 

ples, imagem espiritual, signo formal) sobressai a "ideia"que 

é uma expressão mental do objeto enquanto forma. A idéia pode, 

segundo ALEJANVR0 2
, significar tanto o fato de ver uma coisa 

como o aspecto da pr~pria coisa. Do ponto de vista da l~gica, 

a idéia equipara-se ao conceito. Ideia, para os fil~sofos mo 

dernos como LOCKE, HUME, HEGEL, e a representaçio mental da 

coisa. KANT, citado por ALEJANVR0 2
, afirma que a ideia 

.-
e um 

conceito. 

sob o aspecto ps i co l~gico, o conceito e .· 11 apreensão 

de" ou atividade para apreender algo. ~ o intermediário, real 

porem, ideal, entre os objetos, seres e o "eu"; e o represe!!_ 

tante dos objetos na inteligência. Segundo OBREG0N 59
, e o 

conceito ou a idéia que une psicologicamente objeto,inteligê!!_ 

cia e palavra. 

-Atualmente, a preocupaçao com os estudos sobre a na 

tureza e o processo de identificação e de formação de concei 

tos tem gerado diferentes pontos de vistas~ decorrentes das 
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diversas orientações teóricas dos pesquisadores, sobre o si~ 

nifi-ca-do da palavra "cotfceito", áinâà -crue entre--eles -exista u 

ma afinidade, ou seja, a relação conceito-experiência. 

TABA 81 define conceito como sistemas complexos de 

idêias altamente abstratos que podem ser construÍdos apenas 

pela experiência sucessiva. Para CARROLL 18
, conceito ê a 

presentação interna de certa categoria de experiências. 

WOOVRUFF, mencionado em School Health Study
76

, afirma que 

ceito ê uma idêia relativamente completa e significativa 

r e 

con 

na 

mente de uma pessoa; é também a compreensao de alguma coisa; 

ê ainda, o produ to do reconhecimento de sua capacidade de pen

sar sobre as coisas que ela percebe de suas experiências. 

BRUNER, GOOVNOW e AUSTIN 1 .. definem conceito como uma categ~ 

rização ou classificação. "Cla..t>.t>-i6-ic.a.Jr.. ê toJr..na.Jr.. equ-iva.lente.t> 

di6eJr..ente.t> c.la..t>.t>e.t> d-i.t>c.IL-im-inãve-i.t>; ê a.gJr..upa.Jr.. obf! 

to.t>, evento.t>, e pe.t>.t>oa..t> a.o no.t>.t>o Jr..edoJr.. em c.la..t>.t>e.t> 

e Jr..e.t> pondeJr.. a. e.le.t> em teJr..mo.t> de .t>ua. po.t>-iç.ã.o c. o mo mem 

bJr..o de uma. c.la..t>.t> e a.o -invê.t> de uma. -ind-iv-idua..t-ida.de". 

Em resumo, conceitos são idéias que se referem a ob 

jetos, acontecimentos e qualidades, oriundos da realidade con 

ereta. Formam-se pela percepção das semelhanças e diferenças 

entre os diversos aspectos e pela aprendizagem de uma palavra 

ou de um símbolo. 

A conceituação ou formação de conceitos ê um proce~ 

so natural do pensamento humano. rara que se conheça a reali 

dade, é necessária a apreensão mental do objeto, seja em rela 

ção ãs suas formas ou ãs suas qualidades inerentes. A tomada 

de consciência, para PIAGET 66
, consiste numa conceituação qu~ 
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por sua vez, envolve descoberta e definição de importantes ca 

racterísticas comuns a grupos de objetos ou fatos. 

A capacidade de formação de conceitos ou conceitua 

ção estã intimamente ligada ã aquisição da linguagem, em esp~ 

cial ã atribuição de nomes ou rõtulos ãs coisas ou seres 55 .De 

pois de ter aprendido os nomes aplicados a objetos ou aconte 

cimentos, ê possível que uma criança consiga identificar to 

dos os estímulos que tim as mesmas características. A este 

processo chamamos generalização, que ê de fundamental impo~ 

tância para a formação de conceitos, desenvolvimento do pens~ 

mento, realização da aprendizagem e resolução dtis problemas. 

Generalizar consiste, portanto, em encontrar carac 

terísticas comuns em coisas que, a princípio, parecem diferen 

tes. 

A formação de conceitos se efetiva através da apre~ 

diz agem. 

-A aprendizagem abrange a operaçao de generalizar u 

ma propriedade (ou propriedades) similar, ultrapassando as di 

mensões do estímulo e abstraindo esta propriedade para formar 

uma classe ou categoria. 

A apreensão mental ou conceito nasce como efeito de 

uma atividade da inteligincia, que percebe uma coisa sem afir 

mar nem negar nada sobre ela. O papel da aprendizagem na for 

mação de conceitos ê descobrir e definir as características 

percebidas e comuns a um grupo de objetos ou acontecimentos a 

partir da e~periincia do indivíduo. A aprendizagem de um con 

ceito, portanto, envolve a identificação de todos os atributos 
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que caracterizam o conceito. 

A aprendizagem de conceitos, segundo GAGNE 32 ·e um 

tipo de aprendizagem que significa aprender a responder a es 

tÍmulos em termos de propriedades abstratas, tais como •COr, 

forma, posição, número, como opostos a propriedades concretas. 

Os primeiros conceitos formados pela criança são,de 

modo geral, perceptuais de objetos, sensaçÕes, sentimentos. À 

medida que ela aprende a estabelecer relaçÕes, a discriminar, 

outros conceitos são formados daqueles que ela jã domina e que 

-constituem o referencial para o seu pensamento e suas açoes. 

Na escola, a criança aprende conceitos geralmente ~ 

traves de formulaçÕes verbais e treinando o reconhecimento de 

exemplos. e não exemplos. A aprendizagem de conceitos consiste 

na capacidade para reconhecer exemplos, formular discrimina 

çÕes, estabeçecer hipÕteses e construir novos conceitos. 

A formulação verbal na aquisição de conceitos duran 

te muito tempo,tem sido um dos mais usados métodos de ensino, 

dando origem is recitações de liçÕes, tão discutidas e comba 

tidas pelos modernos pedagogos, em que a criança decora defi 

niçÕes e as repete, sem as compreender. 

HEIVEBREVER e BRUNER, conforme CARRO LL 1 8 realizaram 

extensivos estudos sobre a aquisição de conceitos sem o 
~ 

aUX1 

lio de formulações verbais externas. Segundo HEIVEBREVER,cit~ 

do por FORGUS 28 a aquisição de conceitos segue uma ordem natu 

ral, através da qual conceitos concretos são mais facilmente 

aprendidos do que conceitos abstratos. 

BRUNER e GOOVNOW e AUSTIN 1 
.. , verificaram que a fa 
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cilidade com que um conceito e aprendido e. em parte. função 

exclusiva de sua complexidade e. por outra parte. de sua es 

trutura lÕgica. 

FORGUS 28 • ao analisar a formaçã~ de conceito, diz 

que a facilidade em aprender conceitos também estã em que es 

tes possam ser ordenados numa hierarquia. dependendo de suas 

características. E sua dificuldade se estende desde a aprendi 

zagem de conceitos simples. em que a informação contendo os 

atributos comuns e induzida pelas características do estímulo 

(ex.: cor) • ate a de conceit-os altamente abstratos e difÍceis, 

em que a informação estã escondida e depende de alguma defi

nição lÕgica (~x.: democracia). 

Ressalta ainda o mesmo autor que o conceito se fo~ 

ma com base nos elementos idênticos que os objetos possuem 

(ex.: casa-elementos idênticos de todas as casas: portas. j~ 

nelas, salas). 

OSGOOV 61 apresenta as características comuns mais 

gerais encontradas na formação de conceito. Afirma que a Üni 

ca característica essencial seja que um grupo de objetos ou 

~ituaçÕes esteja associado, através da aprendizagem, ã mes 

ma reação meoiadora ou simbólica. 

HULL, citado por FORGUS 2 8
, associa a formação de con 

ceitos às situaçÕes típicas de aprendizagem de discriminação. 

A aprendizagem de conceitos complexos deve partir de exemplos 

mais simples para os mais complexos. 

FISHER, também mencionado por FORGUS 28
, afirma que 

o conceito se forma gradualmente: imagens do tipo visual, ima 
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gens do tipo verbal, processo mecanizado, ate desaparecer to 

-da ima g.em _na _ e.:v.o c a c;.a o ..._ _ _ 

CARM1CHAEL 17 estabelece importante papel da idade e 

da inteligência na aprendizagem de conceitos. 

Para TABA 81 , na aprendizagem de conceitos devem ser 

avaliadas as condiçÕes situacionais e as experiências que en 

volvem o educando. 

Outros aspectos devem também ser considerados na a 

prendizagem de conceitos. Somos guiados e auxiliados no pr~ 

cesso de pensamento não apenas por conceitos isolados,mas tam 

bem por conceitos combinados entre si, e de 
.. . 

var1as maneiras 

(ex.: regras de trânsito são combinaçÕes de conceitos que o 

rientam o pensamento e o comportamento). Todo sistema concei 

tual, de acordo com WOOVWORTH e MARQU1S 89 , contem alguns ou 

muitos conceitos inter-relacionados de maneira definida.O con 

ceito de "aritmética" por exemplo, inc-lui conceitos sobre 
.. 

nu 

meros, as quatro operaçÕes fundamentais, decimais, porcent_! 

gens, medias. Conceitos formam-se pela percepção de semelhan 

ças e diferenças entre os diversos aspectos e pela aprendiz~ 

gem duma palavra ou de outro sÍmbolo qualquer para cada con 

ceito. O ~princípio'' contem a combiriação de dois ou mais con 

ceitos relacionados entre si. 

CARROLL 18 , ao analisar a psicologia da linguagem, 

estabelece uma conexão entre linguagem e formação de concei 

tos quando afirma "a evldincla auge~e que, em ge~al, aa pe! 

aoaa podem penaa~ melho~ quando conhecem um dete~ 

minado núme~o de conceltoa e aeua ~eapectlvoa no 

mea" ~ 
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Em síntese, formar conceitos implica em descoberta 

d f .• - .l ~ • d b' e e 1n-1ça-o-·u-e· -earacte·r·1s·t1:-eas --c-omun-s--a··- um grup-o- -e- ct J e-t-os -ou·· 

fatos; depende intimamente da linguagem; nem todos os concei 

tos se formam a partir puramente das sensações, alguns órigi 

nam-se de outros conceitos; os conceitos originam-se da exp~ 

riência; deve-se partir do específico para o geral; a aprendi 

zagem de conceitos esti relacionada i capacidade do indivíduo 

para discriminar estímulos. 

Formar conceitos, segundo REAV e GREENE 7 2 ,ê um meio 

de dar ao aluno a oportunidade para aprender e estimulá-lo a 

construir conceitos ou generalizaçÕes próprias. Uma das mais 

importantes funçÕes do professor ê ajudar o aluno a compree~ 

der, a construir e a usar conceitos. Com este propÓsito atual 

mente vem sendo usada a abordagem conceitual ou ensino atra 

vês de conceitos. 

A abordagem conceitual ê o ~rranjo planejado de ex 

periências que fornecem ao aprendiz as percepçÕes que logic~ 

mente levam ao agrupamento de idêias ou conceitos seleciona 

dos como representativos da estrutura de uma disciplina. 

Aprender a estrutura, para BRUNER, ".6ign1..6.ic.a. a.piLe!!_ 

deiL como a.-6 c.oi.6a..6 .!!e ILela.c..iona.m~'. Para P1AGET 6 5
, ~ 

ma estrutura está formada de elementos.Estiutura da 

matéria, portanto, consiste nas idêias e princ!pios 

básicos que compÕem essa matéria. 

O uso de conceitos, como meio para identificar e o~ 

ganizar o conte~do, tem sido empregado com grande . entusiasmo 

por muitos autores de livros de sa~de e por planejadores de 

currículo de ensino da saúde, na tentativa de apresentar o co~ 
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teÚdo como suporte do corpo de conhecimentos da matéria saú 

Para CUSHAN 22
, a grande contribuição da abordagem 

concei tua 1 para a educação em saÚde se ria a de identificar seu 

corpo de conhecimentos e apresentá-lo organizadamente,ordena~ 

do as experiências de aprendizagem. 

A abordagem conceitual, na acepção de FOVOR 27,e aqu!_ 

la que, na situação de ensino-aprendizagem, identifica concei 

tos básicos, por ele denominados "grandes ideias",para serem 

enfatizados dentro de uma área de estudo. Essas"grandes ideias'' 

servem como pontos focais ao redor dos quais ideias menores 

são agrupadas, e ordenadas hierarquicamente,em que o conceito 

mais abrangente se encontra no topo, aparecendo em ordem infe 

rior os sub-conceitos que, por sua vez, se colocam numa hie 

rarquia superior aos conceitos que lhe seguem. A organização 

dos conceitos apresenta uma forma piramidal, tendo no ápice o 

conceito mais abrangente. No caso da educação em saúde, e o 

conceito ''saúde" que se encontra no ponto mais alto da hierar 

quia dos conceitos dessa matéria. 

Uma abordagem conceitual para o currículo, conforme 

POLLOCK 68
, pode ser descrita como aquela que emprega generali 

zaçÕes ou conceitos mais abrangentes como meio de estruturação 

de uma área de estudo; deriva seu escopo e seqUência daqueles 

conceitos; enfatiza estratégias de ensino que fornecem a 
... 

pr.! 

tica na aplicação de habilidades intelectuais, e usa dados 

concretos mais como um meio para facilitar a formação de con 

ceitos do que como um fim em si mesmo. 

A abordagem conceitual no ensino da saÚde difere 
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da abordagem tradicional, tanto na orga~ização do conteÚdo 

quanto na metodologia. O ensino através de conceitos ajuda· o 

aluno a dirigir sua prÓpria aprendizagem, cuja ênfase estã na 

p.articipação, no aprender fazendo, sem a memorização de fatos, 

mas antes visando a descoberta de respostas a questÕes que 1~ 

vam a generalizaçÕes e soluçÕes alternativas para os probl~ 

mas ou situações de vida. A aprendizagem no ensino através de 

conceitos se processa durante todo o tempo, dentro e fora da 

escola, o que possibilita o envolvimento da fam{lia e da comu 

nidade nas ~xperiências dos alunos. 

Concluindo, abordagem conceitual no esino da saúde 

.. 
e aquela que: 

1. emprega conceitos ou idéias básicas e abrange E_ 

tes para estruturar o corpo de conhecimentos 'da 

matéria curricular saÚde; 

2. apresenta esses conceitos básicos numa orden hie 

~ . 
rarqu1ca, em que o conceito mais amplo estã no 

n{vel superior, seguido por outros conceitos e 

sub-conceitos, formando assim a estrutura concei 

tual da matéria saúde; 

3. utiliza uma metodologia de ensino que eniatiza a 

investigação, comparação e estabelecimento de hi 

pÕteses alternativas para a solução de problemas; 

4. utiliza uma seqHência planejada de experiências 

de aprendizagem que propiciem a formação de con 

ceitos e que visem ã consecução de comportamentos 

saudáveis, em especial ãs práticas de saúde. 
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A abordagem conceitual no ensino da saúde vem sendo 

usada com sucesso. Nos Estados Unidos começou-se em 1962 a rea 

lizar estudos utilizando a abordagem conceitual em educação 

em saÚde. O primeiro projeto, subvencionado pela Americam~ 

Association for Health Physical Education and Recreation, 

Health Education Division,Curriculum Comission, foi publicado 

em 1967 no livro"HEALTH CONCEPTS GUIDE FOR HEALTH INSTRUCTION", 

que apresentava o conteÚdo de saÚde sob a forma de conceitos 

básicos. Nesse ano foi também publicado o resultado de um estu 

do-"HEALTH EDUCATION: A CONCEPTUAL APPROACH TO CURRICULUM 

DESIGN". O School Health Education Study, como ficou conheci 

do este projeto, apresenta um modelo de organização do conteú 

do de saÚde, em que a estrutura da matéria se fundamenta numa 

hierarquia de conceitos, que são distribuÍdos a nível de apr~ 

fundamento pelas diferentes séries escolares 3 • 4 • 5 • 27 • 39 • 40 • 5 ~ 

68t72t75t76t79t84 

Alem desses estudos, a abordagem conceitual tem si 

do utilizada em projetos piloto de ensino de áreas específi 

cas da matéria saúde, como "saúde da boca" 24 

reas" 27 

e "doenças vene 

No Brasil, a abordagem conceitual no ensino teve 

sua maior ênfase na nova matemática, conhecida entre nos como 

a "matemática moderna" ou ''matemática dos conjuntos" 23
'

63 .No 

campo da educação em saÚde e somente a partir da Lei 5692/ 

71 53 , que reformulou o ensino de 19 e 29 graus, que os esp~ 

cialistas em educação em saÚde na escola iniciaram os primei 

ros estudos nesse campo. Entretanto, tais estudos restringi 

ram-se ã organização do conteÚdo da saÚde como matéria curri 



lar do 19 grau 50
'

78
• Cabe ressaltar aqui o estudo realizado 

pela Universidade de São Paulo (Faculdade de SaÚde EÚblica, 

Disciplina Educação em SaÚde PÚblica), sob o patrocínio da O 

ficina Panamericana da SaÚde - Organizaçio Mundial da Saúde e 

do Instituto Nacional de Estudos PedagÕgicos do Ministério da 

Educação e Cultura, nos anos de 1972, 1973 e 1974. Um grupo 

de técnicos em educação em saÚde elaborou um modelo teõrico 

para identificação e seleção do conteÚdo de saÚde fundamenta 

do nas necessidades humanas; em 1972, publicado no Documento 

"Programas de SaÚde para o Sistema de Ensino do Brasil" .. 9 • No 

ano seguinte, foi planejado o programa de ensino da saÚde p~ 

r a o 19 grau com base naquele modelo teõrico. O programa de eE_ 

sino da saúde apresenta seu conteÚdo estruturado em conceitos, 

que sao hierarquizados,tendo no ponto mais alto o conceito de 

"saÚde". A partir daÍ quatro outros conceitos, chamados de 

"grandes idéias", fundamentam o programa. A seguir, são iden 

tificados novos conceitos que caracterizam as unidades de en 

sino, que correspondem às necessidades básicas de ar e sol, ~ 

limento, atividade/repouso, sexo, proteçio e segurança, amor, 

auto-estima e auto-realização. Os objetivos do programa foram 

determinados sob a forma de comportamentos de saúde (cogniti 

vos, afetivos e práticas). Este programa foi publicado em 1973 

no documento intitulado "Ensino da SaÚde no Primeiro Grau'' 50 • 

A utilizaçio da abordagem conceitual no ensino da 

saúde empregando uma metodologia específica, a par de uma es 

truturação do corpo de conhecimentos da matéria saúde no pri 

meiro grau, fundamentada.numa hierarquia conceitual, e objeto 

deste trabalho, cujos resultados são discutidos no Capítulo V. 
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IV. PESQUISA 
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A pesquisa para medir a eficiência da abordagem 

conceitual·no ensino da saúde foi realizada sob -a forma de um 

"quasi-experimento de grupo de controle nio equivalente'', con 

forme modelo de CAMPBELL e STANLEY 16 • 

O "quasi-experimento de grupo controle nio equiv_! 

lente" compreende um grupo experimental e outro de controle 

em que ambos passam por um pré-teste e um pÕs-teste. 

A fim de garantir o controle sobre o efeito da va 

riãvel "abordagem conceitual" no resultado do rendimento da a 

prendizagem do grupo experimental, a pesquisa foi desenvolvi 

da com três grupos: 

a) G4upo expe4~ment~l, denominado GE, em que o ensi 

no da saúde foi desenvolvido utilizando-se a a 

bor~agem conceitual.· 

b) G4upo de metodolog~~ ~elee~on~d~ pelo p4o6e~~o4 

de cl~~~e, chamado GMP, em que o ensino da saú 

de utilizou abordagem tradicional, com aulas ex 

positivas e leitura de textos. Este grupo fun 

cionou como controle do GE. 

c) G4upo de eont4ole, denominado GC, no qual -na o 

foi desenvolvida nenhuma atividade de ensino da 

saúde durante a realização da pesquisa. O GC 

serviu para aferir o resultado entre o GE e o GMP. 

1. Objet~vo~ 

A pesquisa teve como objetivo: 

- Verificar a eficiência da abordagem conceitual 
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no ensino da saúde nas escolas de primeiro 

grau.· 

2 • H.i.põt:.e-6 e.6 

A consecuçao do objetivo da pesquisa pressupunha 

as seguintes hipÕteses: 

Ho A aprendizagem da saÚde. não depende do tipo 

de abordagem utilizada. 

Ha - Aprendizagem da saÚde e maior quando a abor 

dagem conceitual e utilizada no ensino da 

saÚde. 

A comprovação da hipÕtese alternativa(Ha) seria 

medida atraves das variáveis ap~end.i.zagem e abo~ 

dagem conce.i.t:.ual. 

H.ipõt:.e-6 e.6 

Ap~end.i.zagem, defini H o - Não hã diferença en 

da como o rendimento tre o ganho dos três 

escolar (ganho), re grupos. 

sultante do processo H a - Existe diferença no 

ensino-aprendizagem. 
ganho dos três gr~ 

pos. 

H o - o grau de acertos en 

... ... 
tre o pre e o ,pos 

teste e nulo. 

Ha - Existe diferença no 

grau de acertos entre 

... 
o pre e pÕs testes • 
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VaJU.ãve.i-6 H.ipÕ.te-6 e-6 

AboJr.dagem c.onc.e.i.tual, H o o ganho mêdio GE 
.. - e 

considerada 
.. 

igual ganho medi o como meto ao 

do usado para desen GMP. 

volver~ o. :processo de H a o ganho médio GE 
.. - e 

ensino-aprendizagem ~ 

traves de conceitos. 

maior do que o ganho 

médio GMP. 

3. Metodologia 

A pesquisa desenvolveu-se em três etapas: 

L p 1 anej amen to de um "quas i-experimento de grupo 

-de controle nao equivalente", conforme modelo 

de CAMPBELL e STANLEY 16
• , 

2. realização de um "quasi-experimento" com alu 

nos da sexta sêrie de primeiro grau da rede 

do ensino oficial do Estado de São Paulo; 

3. análise comparativa do rendimento da aprendi 

zagem e identificação de possíveis variáveis 

que interferiram nos seus trabalhos. 

3.1 Planejamento do "quasi-experimento" 

Determinado o tipo de experimento a ser 

realizado, procedeu-se ã seleção da escola e 

das classes. 
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3.1.1 Seleção da escola e das classes 

Uma Escola Estadual de 19 Grau da 

rede oficial de ensino do Estado de São 

Paulo foi selecionada, obedecendo-se aos 

seguintes critérios: 

programa de ensino da saÚde em andamen 

to, tendo em vista que a metodologia a 

ser utilizada requereria do pessoal 

da escola, especialmente do professor, 

vivência em ensino da saúde, uma das di 

mensÕes do programa de educação em 
... 

sau 

de na escola; 

- interesse do pessoal da escola, partic~ 

larmente do Diretor, em desenvolver a 

pesquisa, uma vez que esta implicaria 

em diferentes atividades de ensino-apre.!!_ 

dizagem, que exigiriam a participação, 

-nao apenas do professor, mas de toda a 

escola; 

existência de, pelo menos, três turmas 

de uma mesma série, com características 

(idade, sexo, número de alunos, aprove! 

tamento escolar, nível sócio-econômico) 

similares, funcionando em um mesmo p~ 

rÍodo. 

Foi escolhida a 6a. 
.. . 

ser1e do 19 grau para 

a realização da pesquisa, na suposição de 
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que nesta fase o aluno jâ deveria estar 

familiarizado com o ambiente escolar, te~ 

do, em princípio, superado a fase de adap 

tação ao ensino ministrado por diferentes 

professores, o que não ocorre ate a 4a. 

.. . 
ser1e. Alem desse, observaram-se outros 

critérios, como: 

incluir em seu programa de ensino da saú 

de objetivos voltados para a aquisição 

de conhecimentos, formação de atitudes 

e adoção de praticas de saÚde relativas 

ã p~o~eção e ~egu~ança; 

- interesse do professor da matéria saÚde 

em realizar o "quasi-experimento". 

A 6a. série de 19 grau da Escola selecio 

bada e composta de quatro classes (A,B,C 

e D) funcionando no período da manhã, or 

ganizadas ao acaso, tendo uma media de 32 

alunos do sexo masculino e feminino, com 

a idade variando de 12 a 16 anos, havendo 

maior concentração de indivÍduos na faixa 

etâria de 12 a 14 anos, conforme se veri 

fica na Tabela 1. 
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TABELA 1 - ALUNOS DA 6a. S!RIE DE ESCOLA DE 19 GRAU DA REDE 

OFICIAL DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEGUNDO 

IDADE E SEXO. SÃO PAULO, SP, 1978. 

SEXO I D A D E 

12 13 14 15 16 TOTAL 
S!RIE 

M l F M I F Ml F M I F M I F 

6a. A 7 5 3 12 3 1 1 1 - - 33 

6a. B 3 14 5 6 1 1 2 - - - 32 

6a. c 4 4 6 5 2 6 2 1 - 1 31 

6a. D 2 9 8 4 5 3 - 2 - 1 34 

TOTAL 16 32 22 27 11 11 5 4 - 2 130 

FONTE: Secretaria da Escola 

Os alunos da 6a. série apresentavam,segu~ 

do alguns de seus professores, em todas as 

quatro classes aproveitamento escolar nor 

mal, de acordo com a curva de distribui 

ção normal - maior concentraçao (68%) em 

torno da media. 

Quanto ao nível sÕcio-econômico,o DiagnÕ~ 

tico do Programa de SaÚde da Escola 67 ,re~ 

lizado em 1975, caracterizou a população 

dessa escola entre os níveis medio e bai 

xo. 
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O programa de ensino da saúde da escola es 

colhida, desenvolvido pelo professor de 

Ciências duas vezes por semana, com dura 

çio de 50 minutos/hora aula, incluia de~ 

tre os comportamentos esperados dos alu 

nos aquisição de conhecimentos, formação 

de atitudes e adoção de práticas relati 

vas ã p~o~eç4o e ~egu~ança, especialmente 

no que se refere ã p~evenç4o de aciden~e~ 

Foram sorteadas três classes da 6a. s~rie 

da escola em apreço, nas quais se aplicou 

o "quasi-experimento": 

- 6a. C, identificada como GE (grupo exp~ 

rimental), onde o ensino se desenvolveu 

atrav~s de abordagem conceitual. 

- 6a. D, denominada GMP (grupo de m~todo 

do professor), na qual o ensino se uti 

lizou de abordagem tradicional - aulas 

expositivas e leitura de textos. 

- 6a. A, GC (grupo controle), onde 
... 

na o 

se realizou qualquer ativ.idade de ensino 

da saúde sobre o conteÚdo selecionado 

para a pesquisa. 

3.1.2 Seleção da estrutura conceitual da 

mat~ria saúde. 
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O conteúdo selecionado para a pe!. 

quisa foi relacionado ã pAo~ecão da -.6au 

de, em especial o relativo ã .6eguAanca, 

no que se refere ã pAevencão de ae~den~e.6 

A estrutura conceitual da matéria 

saÚde, usada como conteÚdo para o "quasi-

experimento", foi extraÍda do programa de 

ensino apresentado em "Ensino da SaÚde no 

Primeiro Grau" 50
• Este programa, proposto 

por MARCONVES e colaboradores 50 em 1973, 

fundamentou-se em um Modelo TeÕrico(Fig.l) 

para identificação e seleção do conteúdo 

descrito no Documento "Programa de SaÚde 

para o Sistema de Ensino do Bras i 1 " 4 9 que, 

de forma esquemática e simplificada, per-

mite visualizar as mÚltiplas inter":"rela 

çÕes e interaçÕes existentes e~tre os fa 

tores que interferem na proteção e prom~ 

ção da saúde. 

Partindo do Modelo TeÕrico 49 ,MARCON 

VES e colaboradores 50 propÕem um programa 

de ensino da saúde para o 19 grau organi 

zado como um todo, em que o conteúdo e de 

senvolvido nas séries subseqUentes. Na es 

truturação do programa de ensino o doeu 

menta sugere a abordagem conceitual, con 

forme Figura 2. 
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FIGURA 1 - MODELO TE~RICO PARA IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DO CON 

TEfiDO PARA O ENSINO DA SAfiDE. 

Necessidades do homem 

Ar e sol Alimento 
Repouso/ 

Sexo 
Proteçlo e 

Amor Estime Auto·ree· 
etividade &egl.irança lização 

Heradite· ~ ~!4 . ! . • !4 . ! . . ! . ~!4 .! ri Idade f--+•.4 
I I I I I I I 1 1 ! Estrutura 

i o ... e funcio- I-+•. •• 111 ~. 111 

··~~~ 
i •• 4 ••• • • 111 ... 

a; nemento 

I 1 I I 1 I I I o .. 
Jt: 

o -
Ciclo 
Vitel ~·4 ... 111 ••• ....... llelll • • • ...... • • 

I 1 I I I r I 1 Meio 
Fítico f--+• 111 • • 111 ••• ··~~~ • • • .... •• 111 • • 

I I I 1 1- I I 1 o oi ., Meio f-+•. • • 111 ... 111 • • • ~. 111 ..... .. ... ... f E biológico 

I I I I I I 1 I ~ ~ 
Jt: 

Meio 
SOCtll ........... •• 111 ••• ... 111 .. ... .. • 111 •• 4 •• 

1 I 1 I I I I I Comportamento .......... 4 ..... .. . . .. . . • •• .. .. ...... •• do homem 

FIGURA 2 - ~STRUTURA DO PROGRAMA DE ENSINO DA SADDi SEGUNDO A 

ABORDAGEM CONCEITUAL. 

I CONCEITO DE SAÚDE I 
f 

I GRANDES ID~IAS I 
l I OBJETIVOS GERAIS DO P~OGRAMA I 

DE €NSINO DA SAUDE _______ _........... 
/ .......... -.........._ ----conceito conceito conceito conceito conceito conceito 

dll de da da da da 
unidade I unidade 11 unidade 111 unidade IV unidade V unidade VI 

l 1 1 l I r 
objetivos objetivos objetivos objetivos objetivos objetivos 

·cogllitivor -cognitivor • cognitiv01 • cognitlvor • cognitivor • cognitlvor 
(conceitoll (concflitol} (conCflitol} (conctiÍtOI} (conceitos} (conceitOI} 

·•f•tlvol ·•ffltWOI ·flffltivol ·•ffltivOI ·•fetwos -•fetwOI 

Prltiasde Prlticasde Prltlcude Prltlcude Prlticasde Prlticasde 
. sa6de sa6de 116de sa6de 116de 116de. 

~----------------------------------------~ 
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O conceito de "saÚde", considerado 

como "conceito maior"~ cont~m em sua es 

trutura quatro sub-conceitos~ que MARCON 

VES e colaboradores 50 denominaram de"gra.!!. 

des id~ias" ou conceitos bisicos para se 

rem enfatizados como pontos focais ao re 

dor dos quais id~ias menores ou conceitos 

-menores sao agrupados. Essas quatro "gra.!!. 

des id~ias" constituem as id~ias bisicas 

da estrutura da mat~ria saÚde (Fig. 3). 

FIGURA 3 - ESTRUTURA DA MAT~RIA SAÚDE - IDtiAS BÁSICAS. 

'.HOMEM 

S A Ó D E 

INTERAÇAO NECESSIDADES 
HUMANAS DECISAO . 

Conc.e..i.t=o mai.oJr. 

- SAQVE - Qualidade de vida a que o 

homem aspira e que resulta 

da realização mixima db seu 

patrimônio gen~tico em in 

teração com o meio e atra 

v~s de açÕes inteligentes. 



GJt.a.n de. li i.dêi.a.ll 

- HOMEM 

- INTERAÇÃO 
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- O homem vive como ser to 

tal , indivisível em suas 

dimensÕes fÍsicas,psÍqui 

ca e social, funcionando 

como uma unidade compl~ 

ta e respondendo ao meio 

como um todo. 

- Existe um processo de a 

ção-reação constante e di 

nâmico entre o homem e o 

seu meio físico, biolôgi 

co, psÍquico e social. 

- NECESSIVAVES - As necessidades humanas, 

HUMANAS 

- VECISÃO 

como forças motivadoras 

do comportamento, impul

sionam o homem na sua in 

teraçao com o meio e seu 

atendimento condiciona a 

saÚde. 

- O homem tem a capacidade 

de tomar decisÕes, sele 

cionando alternativas de 

ação que influenciarão, 

positiva ou negativame~ 

te, sua saÚde. 

Em consonância com o Modelo TeÕri 
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co~ 9 , foram determinados os objetivos g~ 

rais do programa de ensino focalizando as 

inter-relações entre os fatores que inte~ 

ferem na saúde e identificando os compo~ 

tamentos (cognitivo, afetivo e práticas) 

esperados dos alunos no final da oitava se 

rie do 19 grau(Fig.2). Segundo o documen

to, são objetivos gerais do programa de 

ensino da saúde: 

Cogni~ivo~ - Compreender e analisar as in 

teraçÕes e inter-relaçÕes en 

tre os fatores que interferem 

na saúde. 

A6e~ivo 

p Jt.ã.~i c. a. 

Compreender e reconhecer sua 

possibilidade de influir so 

bre os fatores que determi 

nam a saÚde. 

- Valorizar os procedimentos 

positivos de controle dos fa 

tores que determinam a saúde. 

- Adotar procedimentos positi 

vos de controle dos fatores 

que determinam a saúde. 

Em seqHência foram propostas seis 

Unidades de ensino vinculadas ãs necessi 

dades básicas do homem, relativas a a.JL e 

~ol, a.limen~o, a.~ivida.de/Jt.epou~o, ~exo, 
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p4oteção/~egu4ança, amo4, auto-e~tima, au 

to-Jtea.Uzação (Fig. 4). 

FIGURA 4 - ESTRUTURA DO PROGRAMA DE ENSINO DA SAnDE. 

- . -
UNIDADES 

, 
EOUII.I-.If/0 A· vOclEO t:OMEIIME· EMOIIIEcAO l'lfOTEçAO E VIOAAOAII . 

I.HOII,VI- TIVIOAOEIIIE- OUTRO 
LIVRE /'OUSO A VIDA SEGURANÇA .,._...... ,__... W"ll MELHOR ,_. ... ADUlTA ,_,...._. 

- .... -1-...... IMct•idldedD 
etivldl*e 

,,. _ _.. 
proteçloe...,. ... ... ,o-...... ....... .. oi ....ç., 

~· 
A, . 

li 
oi 

l) 

j! 

A Unidade ê identificada por um "co!!_ 

ceito-chave", elaborado tendo em vista os 

objetivos gerais do programa de ensino 

(Fig. 3). 

Conceito~-chave da~ Unidade~ do p~og4ama de en~ino da ~aüde 

Unidade I 

(ar e sol) 

O aproveitamento do sol e a conserv~ 

çao do ar puro são condiçÕes para ma!!_ 

ter a saÚde 
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Unidade II A alimentação influencia o crescimen 

(alimento) to e desenvolvimento do indivíduo,bem 

como sua saúde. 

Unidade III A adequação do ser humano ãs exigê~ 

·(atividade/ cias de uma vida eficiente e sadia 

repouso) · está relacionada com o equilíbrio 

exercício/repouso, trabalho/recrea 

ção, vigÍlia/sono. 

Unidade IV A sexualidade humana, que implica em 

(sexo) crescimento e desenvolvimento,se re~ 

liza através da interação familiar. 

Unidade V A proteção e promoçao da saúde e res 

(proteção/ ponsabilidade do indivÍduo e da comu 

segurança) nidade. 

Unidade VI As necessidades de amor, auto-estima 

(amor/auto~estima/ e auto-realização são satisfeitas -a 

auto-realização) medida em que o indivÍduo interage 

com os outros e se ajusta às situa 

ções da vida familiar e social. 

A estrutura de cada"conceito-chave" 

foi identificada dando origem aos "sub-

-conceitos" da Unidade que sao expressos 

como objetivos cognitivos do programa de 

ensino, o que e bem caracterizado pelos 
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seus autores§• quando enfatizam: "a com 

p~een~ão do~ ~ub-concei~o~ é uma 6o~ma de 

a~~egu~a~ a con~ecucão do~ obje~ivo~ a6~ 

~ivo~, que exp~e~~am a~ ~i~ude~ in~e~o 

~zada~ pelo aluno e devem ~~aduzi~-~e em 

p~âtica~ de ~aúde, que ~ão o~ compo~~ame~ 

~o~ de~ejivei~". 
~ 

Essa e a meta persegui 

da pela educação em saúde na escola. 

Com o propÓsito de verificar a ade-

quação do conteÚdo proposto para o ensino 

da saÚde nas oito séries do primeiro grau 

MARCONVES e PIEVAVE 51 realizaram em 1974 

uma pesquisa em escola da rede oficial de 

ensino do Estado de são Paulo, atravêsdos 

prÕprios professores. 

A adequação foi considerada como o 

ajustamento do conteÚdo do programa de en 

sino da saÚde a cada serie escolar, tendo 

·em vista o tempo disponível (nível quanti 

tativo) e atendendo aos objetivos cogniti 

vos propostos, que expressam o conteúdo 

essencial a ser desenvolvido em cada 
~ 

se 

rie (nível qualitativo). 

A anilise dos resultados apresentou 

uma adequação media de 89% do conteúdo em 

todas as Unidades do programa de ensino da 

saúde nas oito séries do primeiro grau s~ 

gerido em '~nsino da SaGde no Primeiro 
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Grau " 50 
• 

Considerando-se que a série escolhi 

da para realizar a pesquisa sobre a 

abordagem conceitual tenha sido a sexta e 

que o conteúdo estava relacionado ã prot~ 

-çao e segurança e, em especial, a "aciden 

tes e primeiros socorros", tornou-se ne 

cessârio estabelecer a estrutura concei 

tual da Unidade V - Proteção e Segurança-

para esta série do 19 grau. Esta Unidade 

apresenta vinte e três conceitos, que fo 

ram hierarquizados e distribuÍdos pelas 

oito séries do 19 grau. 

Hierarquização de conceitos,segundo 

ALEJANVR0 2
, significa que o conceito em 

sua dupla dimensão - compreensão e exten 

são(*) é um todo lÓgico ou potencial que 

tem em si uma ordem hierárquica de sup~ 

rior a inferior. 

A seguir foi estabelecida a estrutu 

ra conceitual da Unidade V - Proteção e 

segurança, que se constituiria no conteú 

do a ser desenvolvido na 6a. série duran 

te a fase da pesquisa. 

(*) Compreensão é aqui entendida como a soma de "notas" ou 
aspectos inteligíveis do objeto. 
Ex. conceito de "homem" 

notas - "vivente", "sensitivo", "racional", "mortal". 
Extensão signi!ica o número de indivÍduos a que se apli 
ca a compreensao. 
Ex. "vivente" e "sensitivo" aplicável a todos os animais. 
"racional" e "mortal" aplicável só aos homens. 
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FIGURA 5 ESTRUTURA CONCEITUAL DA UNIDADE V PROTEÇÃO E 

GURANÇA PARA A 6a. S!RIE DO 19 GRAU. 

SE 

CONCI.ITO SADPE Qualidade da vida a que o hoae. .. Eira • que raaulta.da realiaação .&xiaa da aeu patriiiÔilio aeoiitico .. 
MAIOI iataração co.·o .. io atraviia de açoaa iateliaeotaa. 

GUJIDa PfCISXO O hoae. ta. a capacidade de t-r 
IDIIA tiva ou aeaativ-te, aua aaúda. 

dedaÕ.a, aelaeiooaDdo altaraativaa de ação que iDflueac:iario! poe! 

cxillciiTO 
ESFONSABIL11Wlf J CHAVE A proteção e pr-io da aaiide ii reapoa .. bilidade do iDdiVÍduo e da c:oaJDidade. 

·IIDidada V 

s!RUS COIICIITOS 

1 ·SaÚda ii valor que deve aar aaatido e proteaido. 

. la. 
2 Cada peaaoa ta reapoaaabilidade pela anutaução da prÓpria aaÜde 

3 O aluDO ta reapoaubilidade .. cooperar para aaaouteação do lllllbieota aaudivel aa eacola. 

4 Cada iDdivÍduo t• raapoaaabilidade oa ..,.uteoção da prÓpria aaÚde e preveoção de doeaçaa • aei-
deotea. 

2a. s A c:irie deotal pode aer preveoida pela adoção de .. didaa adequada&. 

6. Alpaaa Õloeoçaa poda a ar traaamitidaa de peaaoa a peaaoa e atravêa·de aoimaia • objetoa. 

7 ·o. acideotes podo a ar causado& pela prÓpria peuoa e por ccmcliçõea inadequadas de aegurança do lllllbieoa 

I O daatioo adequado do lixo e 
a.bieate aaudivel. 

cootrole de ioaetoa e roedorea ii .adida oeceaairia para ..atar o 

I 
la. 9 O coohacimellto do poteacial de perico que exiate a casa e o uao de prit:icu adequada• de 

raoça ajudaa a preveoir acideotea. 
••e 

10 A& paraeitoeee inteetiaaia podea aer 
.. nto, água e aolo. 

preveoidas atravia da higiene peeeoal e de cuidado& COII al! 

4a. 
11 A deposição adequada de dejetos ê u .... dida importante pera preveair.parasitóaea inteatiaaia. 

12 Alpaaa doeoç .. aão cauaadaa por woicroorpaia110s e pode• ••r traaa.ttidaa. 

Sa. .13 Al...-• doeoçaa aio reaultaotea da u.a diafuoçio eapecífica do ora.ai-.o e não aio traaa.ttidaa. 

14 Alau.a• doeaçae tr&DS.tuíveia, ba c- aa 
troladea atraviie·de· .adidas ~quadaa. 

crÔDicaa e degenerativa&, pod .. ser preveaidaa e ~ 

lS Os acidente• são evento& Dão planejado&, cauaadoa por fatorei hu•no• e do •io, e pod .. raau! 

tar n fe~i•atoa, JI"•Juboa ou 110rte. 

16 u.a caracteríatica do coaport...ato do iodividuo aaudivel i a coragea de aeau.ir certo• · ria co.. 
6a. oa vida diária. 

17 CooheciMnto do potencial da periaoa que qualquer .. io apresenta e o uao de prâticaa adequadàtl 
da .. auraoça ajuda. a preveair ad.deotea. 

18 O cuidado i.ediato .. aituaçôea de ... raiacia pode aalvar vidas e evitar prejuízos maiorea. 

19 lxiate uma relação reciproca eotre a qualidade do .. io • a qualidade da vida do ho-... 

7a. 20 A aaauteoçio do.lllllbieate aaudivel requer a adoção, pela comunidade, de medida& de controle da~ 
luição. · · 

21 Saa .... ato do aolo, recuraoa, aerviçoa de aaúde, educação em saúde aão requieitoà iodia~naiveia 
pera .- ~dada aaudivel. ... 22 Todo iodivíduo c• direito i aaúde e reaponaabilidade pela sua pr~ão. 

23 Existem oraaoiza'ÇÕ.a interaaciooaia que trabalha. para prOIIOVer a aaiide da cOIIJnidade -Ddial. 
--
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Determinada a estrutura da. Unid~de 

a ser trabalhada (Fig. 5), os "sub-concei 

tos" da 6a. série foram também hierarqui 

zados, apresentando ~e~trutura conceitual 

a ser compreendida pelos alunos desta 
.. 

se 

rie, como mostra a Figura 6. 

FIGURA 6 - ESTRUTURA CONCEITUAL DA UNIDADE V - PROTEÇÃO E S! 

GURANÇA - 6a. S!RIE DO 19 GRAU, ORGANIZADA SEGUNDO 

CRITfRIOS DA PESQUISA- HIERARQUIZAÇÃO- (A). 

CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO-CHAVE 
UNIDADE V 

CONCEITO 17 

4 

/ 
SUB-CONCEITO 

1 

SUB-CONCEITO 

2 

SUB-CONCEITO 

3 

Considerando-se que o conceito n9 

17, identificado na estrutura conceitual 

da Unidade V para a 6a. série, proposto 
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no programa de ensino 50 apresenta uma 

maior compreensão, uma vez que inclui em 

sua estrutura os conceitos de n9 15, 16 e 

18, decidiu-se considerâ-lo o conceito a 

ser considerado na pesquisa (Fig. 6). 

CONCEITO 17 - O conhecimento do potencial de peri 

go que qualquer meio apresenta e o 

uso de prâticas adequadas de seg~ 

rança ajudam a prevenir acidentes. 

Selecionado o conceito bâsico,dete~ 

minou-se sua estrutura(*), ou seja, os 

sub-conceitos que o formam, utilizando-se 

como referência os conceitos n9 15, 16 e 

18 da Figura 5. 

SUB-CONCEITOS 

- -1 - Acidentes sao atos ou eventos nao planej~ 

dos que podem resultar em ferimentos, 
. ~ preJu1zos ou morte. 

2 - A ocorrência de acidentes estã, em grande 

parte, diretamente relacionada com o com 

portamento humano. 

3 - Certas condiç~es perigosas do ambiente p~ 

dem ser controladas. 

(*) Segundo OBREGDN 59 , o conceito compreende outros concei 

tos, ou seja conjunbos de "notas conceituais" subentendi 

das e abrangidas por ele. 
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Cabe ressaltar que a estrutura con 

ceitual da matéria foi estabelecida 
... 

apos 

consulta a especialistas e pesquisa bi 

7 3 , 8 8 no campo da "prevenção de acidentes" 

e de "primeiros socorros". 

Procurou-se,ainda, identificar que 

conceitos seriam fundamentais para que o 

aluno pudesse atingir os 9bjetivos: 

-.Compreender e analisar as interaçÕes e 

inter-relações entre os fatores que in 

terferem na ocorrência de acidentes. 

- Compreender e reconhecer sua possibili 

dade de influir sobre os fatores que de 

terminam a ocorrência de acidentes. 

- Valorizar os procedimentos positivos de 

controle dos fatores que provocam aci 

dentes. 

Adotar procedimentos positivos de con 

trole dos fatores que provocam aciden 

tes. 

Tendo em vista que a compreensãodos 

sub-conceitos propiciaria a consecução dos 

objetivos do programa, estabeleceu-se a 

estrutura conceitual de cada um deles 

(Fig. 7). 
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FIGURA 7 - ESTRUTURA CONCEITUAL DA UNIDADE V - PROTEÇÃO E SE 

GURANÇA - 6a. S!RIE DO 19 GRAU, ORGANIZADA SEGUNDO 

CRIT!RIOS DA PESQUISA- HIERARQUIZAÇÃO- (B). 

CONCEITO MAIOR 

_, 

GRANDE IDéiA 4 

OBJETIVOS GERAIS 
1c 2c 3a 4p 

CONCEITO-CHAVE 
UNI DAnE: V_ 

CONCEITO 17 

/ ~ 
~------~----~ ~----~-------

SUB-CONCEITO 1 SUB-CONCEITO 2 SUB-CONCEITO 3 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 



SUB-CONCEITO 1 

1.1 - Em qualquer meio existe potencial de p~ 

rigo. 

1.2 - A vida diãria implica em certos riscos 

que podem resultar em acidentes. 

1.3 - Os acidentes constituem um Ônus para o 

indivíduo e a sociedade. 

1.4 - O socorro imediato em caso de I • ac1dente 

pode salvar vidas, limitar incapacid,! 

des e evitar prejuízos materiais. 

SUB-CONCEITO 2 

2.1 - Existe inter-relação entre o bem-estar 

(físico, mental e social) do homem e a 

ocorrência de acidentes. 

2.2 - Certas condições do meio podem resultar 

em acidentes por falhas humanas. 

SUB-CONCEITO 3 

3.1 - As medidas de segurança existem para g.! 

rantir o bem-estar do cidadão. 

3.2 - Existem organizações e profissÕes que 

ajudam a controlar a segurança do meio. 

3.3 - A adoção de práticas de segurança no 

lar, nos esportes, no recreio, no trân

sito e no trabalho ê necessária para 

prevenir acidentes. 
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Estabelecida a estrutura conceitual 

da matéria "prevenção de acidentes", tor 

nou -se neces s ãrio operaciona 1 izar o proce!_ 

so de ensino-aprendizagem para a aplic.! 
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-çao da pesquisa. 

A operacionalização da estruturacon 

ceitual obedeceu ãs diretrizes da aborda 

gem conceitual, Capítulo III, e taxiono 

mia dos objetivos educativos segundo 

BLOOM 9
'

10
• 

Segundo BRUNER, GOOVNOW e AUST1N 14 , 

os conceitos originam-se da experiência. 

Essa experiência constitui-.se na palavra-

chave do "aprender fazendo" que VEWEY le 

gou ã educação. Quanto mais atividades o 

educando realiza, mais reforço, mais re 

tenção, conseqfientemente maior aprendiz~ 

gem. TABA 81 enfatiza que conceitos -sao 

sistemas complexos de idéias altamente ab s 

tratos que podem ser construídos apenas 

pela expe4iência ~uce~~iva. Reforçando TA 

BA 81 , o Experimentalismo por sua vez afi~ 

ma que pensamento, mente, atividade, ex 

periência não se podem separar 71
• Ainda, 

a Educação Progressiva reafirma o conceito 

de aprender fazendo: "a. ap4endiza.gem e o 

pen~amen~o ~ao melho4 e~~mula.do~ 

quando a. c4ia.nça pe4cebe o va.lo4, o 

obje~ivo e a u~lidade da. p4Õp4ia. a.~ivida 

de" 71
• K1LPATR1CK 46

, ao explicar a natur~ 

za do conhecimento, afirma: "~odo conheci 

men~o humano de qua.lque4 ~ipo deve 4ea.li 

za.4-~e den~4o da expeuência huma.na". 
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Recentemente BRUNER 12 , ao propor u 

ma nova teoria de aprendizagem, diz que 

uma teoria de ensino tem quatro caracte 

1. Deve aponta~ a~ expe~iência~ mai~ e6~ 

tiva~ para internalizar em um indiví 

duo a predisposição para a aprendiz~ 

gem. 

2. Deve e~peci6ica~ como deve ser estrutu 

rado um conjunto de conhecimentos,para 

melhor ser apreendido pelo estudante. 

3. Deve cita~ qual a seqUência mais efi 

ciente para apresentar a matéria a ser 

estudada. 

4. Deve dete~-~e na natureza e na aplic~ 

ção dos premies e puniçÕes, no proces-

so de aprendizagem e ensino. 

A partir desses pressupostos e con 

siderando-se que o proc~sso de aprendiz~ 

gem se define pelo currículo, que ê o'~o~ 

junto de expe~iência~ planejadas pela es 

colansl.a estrutura conceitual do progr_! 

ma de ensino da saúde da 6a. sêrie foi o 

peracionalizada obedecendo ã organização 

curricular apresentada na Figura 8. 

Com o propÕsito de evitar confusão 

na aprendizagem dos conceitos que consti 
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FIGURA 8 

• 54 

ESTRUTURA 

PARA A 6a. 

CONCEITUAL DE 

S~RIE DE 19 

"PREVENÇÃO 

GRAU. 

DE ACIDENTES" 

1 

CONCEITO MAIOR 

SADof i uma qualidade de vida a que a hamea azpira e que rezulta da realização .ãzi 
- da patrÍIIIÕaia paúica em interação com a meia, atravéz de açÕez iateligeatez. -

I 
CIANDE. : IDI!IA 

O b- t• a capacidade de ta ... r PEClSllES, zeleciaaaada altemativaa de aço .. que 
f.afluaaci- positiva OU aeptiv-nta lUA saÚde. 

I 
CONCEI'l'O-CIIA VE 

UDidada V - A proteção a pramoçia da zaúde i RESPONSABlLlPAPE da iadividua e 
da cOIIIUilidada. 

I 
CONCEITO· 

O caDbacimanta da potencial de peFiaa que qualquer a.ia aprezeata a a ad~ 
ção de prãticu adequada• de ••auraaça ajudam a prevenir ~cidentez. 

I 
OBJETIVOS GERAIS 

- Caapreaader • aaal:l.zar aa iateraçõez e inter-relaçõez entre az fat~ 
rez que interferem aa acarriacia de acidentei. 

- Compreender e recaphecer zua pazzibilidada de influir zabre as fat~ 
raa que determinam a acarriacia de acidentei. 

- Valorizar 01 pracedia.ataz pazitivaz de controle da1 fatore• que p~ 
v- acidentes. -

- Adotar pracadimentaz pazitivaz de controle daz fatore• que pravacaa 
~identaz. 

I SUI-CORCEITOS I 
2 3 

Acidental zãa atas ou aventas aãa pla 
. aajadaa, que pod- resultar em feri 
.. atas, prejuízos ou morte. 

A ocorrência de acidente• aatã em ar•n 
·de parta, diretamente relacionada com 

a comportamento humana. 

Cer.tu condições periaa••• da .. ió 
podam ser controladas e madifica
daa. 

potencial 

I·· . 
- la qualquer meia. existe 

da pariaa. 
- lxiate inter-relação entre a be.-ez 

tar (fiiica, Ma tal e aacial) da hÕ" 
..,. a acarriacia de acidentes. 

- As medida• de zeauraaça axiztem 
para aaraatir a bee-eatar da ci-
dadão • 

- A vida diâria implica - cartaz ria 
coa que pod .. razultar •• acidentes. 

- Os acidelltaa constituam umõauz para 
a iadividaa a a sociedade. 

- O socorra ia.diata em cua de aci 
dente, poda aalvar vidaz, limitar -
incapacidade a evitar prejuízos ~ 
tariaia. · 

Objetiva• educativas especifica• 

bperiêaciaa de apraadizaaem 

(atividadez) 

Katariaia/recuraaz 

Avaliação 

- Certu condiçÕes da meia Podem resul 
ter em acidental par falhu humaaaa7 

Objetiva• educativa• ezpecifica• 

lxperiiaciaa de aprendizagem 

(atividade•) 

Katariaiz/recuraaz 

- Existem arpaizações e prafiuõea 
que ajudam a controlar a zeauraa 
ça da meia. -

- A adoção de prãticu de zeauraa
ça ao lar, aa1 azpartea, ao ra 
creia, ao trânsito e ao trabalhÕ 
i aeceaaãria para P..eveair aci 
dantes. -

Objetiva• educativa• ezpecifi~al 

lxperiiaciaz de apreadizaaem 

(atividade•) 

Kateriaia/recurzaa 

Avaliação 
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tuem toda matéria a ser assimilada,os co~ 

ceitos da estrutura de cada sub-conceito 

(SC} foram propostos sob a forma de obj~ 

tivos educativos(OE}. Cada um desses ob 

.jetivos (OE) foi instruci~nalizado (OEe)e 

a partir daÍ, as experiências de aprendi 

zagem foram selecionadas. 

A operacionalização de toda a estru 

tura da matéria saÚde,em especial,"preve~ 

ção de acidentes" para a 6a. sêrie do pr! 

meior grau estã detalhadamente apresenta

da no final deste capitulo, sob a denomi 

nação de MÕdulo de Ensino. 

Cada sub-conceito formou um conju~ 

to que se constituiu em um mÓdulo de ensi 

no, acompanhado de instrumentos para ~e 

senvolver as atividades. O MÕdulo de Ensi 

no ê constituÍdo de MÓdulo Instrucional 

para o aluno e de Manual do Professor. 

3.1.3 Elaboração dos instrumentos de pe~ 

quis a 

Selecionada a estrutura conceitual 

da matéria, foram elaborados os instrumen 

tos de pesquisa. 

3.1.3.1 Questionário 

Para aferir os conhecimen 



.56 

tos dos alunos antes e depois do 

"quasi-experimento",elaborou-se um 

questionário (Anexo 1) com pergu~ 

tas fechadas e abertas versando so 

bre conhecimentos, atitudes e prãti 

cas da mat~ria "prevençio de aciden 

t es". 

A fim de ser considerado satisfat~ 

rio, foi estabelecido que esse que~ 

tionãrio obedeceria aos seguintes 

crit~rios: 

a) ser fãcil e rãpido para aplicar; 

b) ser adequado ao nível de leitura 

dos alunos; 

c) ser de fãcil tabulaçio m,anual e 

d) ser suficientemente curto para 

evitar fadiga e desinteresse dos 

alunos. 

As questoes fechadas ou 

foram do tipo teste de: 

- mÚltipla-escolha 

- ordenaçio 

objetivas 

As questoes abertas ou subjetivas 

foram do tipo dissertaçio: 

- anãlise de situaçio 

- enumeraçio de situaçio e/ou condi 
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çoes 

- citação de conhecimento. 

Os itens do Questionário,quanto 
... 
a 

formulação de questÕes, apresentou 

-a seguinte proporçao: 

QuestÕes Objetivas Itens do Que!_ 

tionário 

- múltipla-escolha 1,2,3,4,7,12, 

13,14,15,16,17, 

1 8 ' 1 9 ' 2 o ' 21 ,2 5 ' 

2 6 ' 2 9 '3 5 ' 3 7 ,3 ~ 

39,42,43,44,45, 

46,50. 

- ordenação 11,28,47. 

Questões Subjeti-

v as 

- análise de situa 5,6,8,9,27. 

-çao 

- enumeraçao de si 10,40,49. 

tu ação 

- citação de conhe 1 8 ' 2 2 ' 2 3 ' 2 4 ' 3 o, 

cimento 31,32,33,34,41, 

48. 

Teste previo do questionário 

O questionário, originalmente com 

56 itens, foi testado previamente 
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na 6a. s~rie de uma escola de 19 

grau da rede oficial de ensino do 

Estado de São Pauló com caracterís-

ticas similares ãs da escola 

cionada para a pesquisa. 

sele 

A aplicação envolveu 20 alunos dos 

sexos masculino {8) e feminino{l2), 

na faixa etária de 12 a 16 anos. 

O tempo de aplicação do Question~

rio foi de 50 minutos, sendo que a 

media por aluno foi de 43 minutos. 

Analisadas as respostas, foram eli 

minadas seis questÕes devido ã difi 

culdade de compreensão, consistiam 

de gravuras, e a extensão do instr~ 

mento em função do tempo disponível 

para sua aplicação {60 minutos). As 

demais questoes apresentaram uma me 

dia de 85 a 100% de compreensão. 

3.1.3.2 Outros instrumentos 

Para desenvolver o "quasi-

experimento" foram elaborados os 

instrumentos abaixo relacionados, 

encontrados no final deste capítulo. 

MÓdulos de Ensino 

- MÕdulo de Ensino SCl {referente 

ao sub-conceito 1) contendo: 
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• MÓdulo Instrucional SCl para o 

aluno, com 

- Ficha de Observação 1 

- Roteiro de Observação 1 

- Roteiro de Entrevista 1 

- Modelo de Quadro de-Atividades 

• Manual do professor SCl 

- MÓdulo de Ensino SC2 (referente ao 

sub-conceito 2) 

• MÓdulo Instrucional SC2 para o 

aluno, com 

- Roteiro de Observação 2 

- Roteiro de Entrevista 2 

• Manual do professor SC2 

- MÓdulo de Ensino SC3(referente ao 

sub-conceito 3) 

• MÓdulo Instrucional SC3 para o 

aluno, com 

- Roteiro de Observação 3 

- Roteiro de Visita 3 

- Roteiro de Entrevista 3 

. Manual para o professor SC3 

Alem desses, foram selecionados e 

reproduzidos textos considerados bã 

sicos para os grupos GE e GMP. Os 

textos, em número de oito, estao re 

!acionados no Anexo 2. 
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3.1.4 Seleção e treinamento do professor 

Foi selecionado o professor de Ciê~ 

cias para a aplicação do "quasi-experime~ 

to", considerando-se .seu interesse e sua 

responsabilidade pelo desenvolvimento da 

matéria saúde no currículo da 6a. sêrie. 

O treinamento do professor compree~ 

deu quatro fases: 

a) anãlise da proposta de pesquisa 

b) discussão sobre abordagem conceitual no 

ensino da saÚde 

c) discussão da estrutura conceitual a ser 

utilizada na pesquisa 

d) anãlise e sugestões para a operacion~ 

lização da estrutura conceitual. 

O período de treinamento foi de a 

proximadamente duas semanas. O professor 

jã dominava algumas idêias bâsicas sobre 

aprendizagem de conceitos e taxionomia de 

objetivos educativos. Alem disso mostrou-

se muito interessado em analisar o assun-

to, o que permitiu de sua parte uma me 

lhor e mais rãpida compreensão da aborda 

gem conceitual a ser empregada como meto 

do de ensino. 

! possível que, para um professor 

-que nao possua conhecimentos sobre apre~ 

dizagem de conceitos, o treinamento exigi 
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rã um perÍodo maior. Por outro lado, algu 

mas referincias bibliográficas sobre a 

bordagem conceitual e prevençao de aciden 

tes foram sugeridas ao professor que, de 

pois de analisadas por ele, eram discuti 

das com o treinador. 

Durante o treinamento o professor 

optou pelo método de aula expositiva com 

leitura de textos para desenvolver o ensi 

no na classe GMP. Foi esclarecido que a 

mesma bibliografia deveria estar disponí

vel para as classei GE e GMP(Anexo 2). 

3.2 Realizaçio do "quasi-experimento'' 

O "quasi-experimento" foi desenvolvido em 

três fases: 

A - aplicaçio do questionário (pré-teste)a to 

dos os alunos das 6as. séries: A(GC), C 

(GE) e D(GMP); 

B - desenvolvimento do processo de ensino-a 

prendizagem nas classes GE e GMP; 

C - reaplicaçio do questionário (pôs-teste) 

nas classes GE, GMP e GC. 

Fase A - Aplicaçio do questionário (pré-teste) 

A aplicaçio do questionário em todos os 
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alunos das classes selecionadas (A, C e D) a~ 

tes do desenvolvimento da Unidade V nas elas 

ses GE e GMP teve o prop~sito de medir a "con 

duta de entrada" dos alunos, ou seja, seus co 

nhecimentos sobre o campo de "prevenção de a 

cidentes". A aferição do grau de conhecimento 

visava tambim a estabelecer um:parimetro para 

a validez do resultado da aprendizagem, deco~ 

rente das diferentes abordagens (conceitual e 

tradicional) utilizadas nas classes GE e GMP. 

O questionário foi aplicado simultanea 

mente nas classes GE, GMP e GC, em salas sep~ 

radas, sob supervisão do professor 
.-

responS_! 

vel pela matiria curricular naquele horário 

escolar. 

Considerando que poderia haver interfe 

rência de variáveis não mensuráveis, como can 

saço, excitação ap~s o recreio ou Educação FÍ 

sica, o instrumento foi aplicado na segunda 

aula do horário escolar, ou seja, às 8:30 ho 

r as. 

A duração de aplicação do questionário 

foi de aproximadamente 50 minutos. 

Avaliadas as respostas, a midia de acer 

tos por aluno variou de 24,5 a 66,5%,confo~ 

me pode ser verificada na Tabela 2. 



TABELA 2 - M!DIA DE ACERTOS POR ALUNOS DOS GRUPOS 

GE, GMP e GC NO PRI-TESTE. 

MIDIA DE ACERTOS POR GRUPOS (%) 
ALUNOS -

GE GMP GC 

1 43,0 35,5 39,5 
2 57,5 37,5 36,0 
3 52,2 42,0 31,0 
.4 46,5 44,0 45,0 
5 40,0 64,0 53,5 
6 33,3 53,0 35,0 
7 66,5 34,5 56,0 
8 44,5 42,5 54,5 
9 32,5 56,0 41,0 

10 30,0 40,0 33,5 
11 36,0 36,0 43,0 
12 25,0 59,5 34,0 
13 40,0 33,5 35,0 
14 25,1 27,1 40,0 
15 65,0 28,3 32,0 
16 48,0 56,5 30,5 
17 33,0 32,5 53,5 
18 42,5 43,0 53,0 
19 27,5 44,0 31,5 
20 41,5 51,0 31,5 
21 27,0 49,0 43,5 
22 47,0 50,5 41 ,o 
23 29,0 46,5 39,5 
24 34,0 42,0 41,5 
25 41,5 38,5 24,5 
26 41,5 40,0 32,0 
27 42,0 31,0 35,0 
28 23,0 3à,o 38,5 
29 47,0 46,5 53,5 
30 43,0 43,5 44,0 
31 42,5 48,0 43,5 
32 - 35,0 59,5 
33 - 46,5 31,0 
34 - 46,0 -

.63 

Os pontos obtidos pelos alunos dos grupos 

GE, GMP e GC foram agrupados em freqüências, 

cuja amplitude dos intervalos de classe (i) -e 

igual a 3. A distribuição de freqüências pode 
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ser considerada normal, uma vez que o ponto 

mais alto do histograma cai na metade da dis 

tribuição (Fig. 9). 

FIGURA 9 - HISTOGRAMA DOS ACERTOS OBTIDOS PELOS GRUPOS 

GE, GMP e GC NO PR~-TESTE. 
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Fase B - -Desenvolvimento do processo de ensi 

no-aprendizagem nas classes GE e GMP. 

Cl444e GE 

O processo de ensino-aprendizagem na 

classe GE foi desenvolvido. utilizando-se a a 

bordagem conceitual. três vezes por semana.rium 

total de 24 horas/aula. Contudo. cabe ressal 

tar que o processo incluía também as ativida 

des realizadas fora do horãrio de aula. o que 

corresponde a um ~cr~scimo de. pelo menos 15 

horas. perfazendo um grande total de aproxim~ 

dament~ 40 horas. 

Aos alunos o professor explicou o pr~ 

cesso. orientando para que lessem com atenção 

as instruçÕes do material (MÕdulo de Ensino), 

seguindo cuidadosamente cada passo proposto. A 

seguir. distribuiu o Texto n9 1 a todos os alu 

nos, informando que os outros textos. em 
~ 

nu me 

ro suficiente para toda a classe. ficariam -a 

disposição sobre sua mesa • . 

Foi distribuÍdo o MÕdulo Instrucional 

SCl. Esse MÕdulo compreendia diferentes ~xperi 

ências de aprendizagem ou atividades que foram 

realizadas pelos alunos em 9 horas/aula e 10 

horas/estudo. 

Atingidos os objetivos educativos do 

SCl (OEl. OE2, OE3 e OE4), numa proporção de 
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99%, os alunos passaram ãs atividades do MÕdu 

lo de Ensino SC2 - MÕdulo Instrucional SC2. 

A distribuição do MÕdulo Instrucional 

SC2 seguiu a mesma orientação do MÕdulo SCl e 

as atividades foram desenvolvidas em 6 horas/ 

aula e 5 horas/estudo, num total de 11 horas. 

Alcançados os objetivos educativos do 

-SC2 (OEl, OE2, OE3), numa proporçao de 100%,os 

alunos receberam o MÕdulo de Ensino SC3. As a 

tividades desse MÕdulo foram realizadas em 9 

horas/aula e 12 horas/estudo, num total de 21 

horas. 

Os objetivos-~ducativos do SC3 (OEl,OE~ 

OE3) apresentaram uma proporção de 98% de con 

secuçao. 

Em nenhum momento o professor minis~ 

trou aula ou qualquer conhecimento sobre o as 

sunto. Os alunos apresentaram um nível excele~ 

te de compreensão dos objetivos educativos,ch~ 

gando a formular conceitos que constituíam a 

estrutura de cada sub-conceito do programa de 

ensino. A relação de conceitos formulados p~ 

los alunos encontra-se no CapÍtulo V- 1.1.2. 

O processo de ensino-aprendizagem foi 

desenvolvido na classe GMP, utilizando-se a 
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abordagem tradicional com aulas expositivas e 

leitura de textos, três vezes pÔr semana, num 

total de 24 horas. 

O conteúdo foi ministrado seguindo a 

organização do Texto n9 1. 

1. Conceituação de acidentes 

2. Causas e conseqHências 

3. Tipos de acidentes 

4. Medidas de prevenção de acidentes 

5. Primeiros socorros 

O professor distribuiu aos alunos o Tex 

to n9 1, informando que os outros textos para 

1 . .. d. . -consu t:a estar~-am-a- rsposrç-a-o -.te- t-odos.~--os oh 

jetivos educacionais para o GMP foram os mes 

mos propostos para a classe GE, apresentando 

uma consecução media de 70%. 

! importante ressaltar que a mesma bi 

bliografia foi usada para os dois grupos GE e 

GMP (Anexo 2). 

Fase C - Reaplicação do questionário (pÕs-te~ 

te) • 

A pÓs-avaliação foi realizada simulta 

neamente nos alunos das classes GE, GMP e GC, 

com a aplicação do mesmo questionário utiliza-

do para a pré-avaliação~ 
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3.3 Análise comparativa do rendimento da apre~ 

dizagem nos grupos GE, GMP e GC. 

A análise dos resultados do "quasi-e.!_ 

perimento" realizou-se sob dois aspectos, des 

critivo e estatístico e, sua discussão e apr~ 

sentada no CapÍtulo V - Resultados. 
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MÓDULO DE ENSINO 
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s c 1 

- MÕDULO INSTRUCIONAL 

• FICHA DE OBSERVAÇÃO 1 

• ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 1 

• ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 

• QUADRO DE ATIVIDADES 

- MANUAL DO PROFESSOR 
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s c 1 

MÕDULO INSTRUCIONAL 
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OE : O aluno deverã identificar situaçÕes ou condiçÕes perigosas no lar, na escola e e 
na rua. 

TRABALHOS 
ATIVIDADES MATERIAIS/RECURSOS DATA DE ENTREGA 

1. Observação do ambiente escolar 1.2 Utilize-se de: I /78 Ficha 

Ficha 1 

2. Preenchimento da Ficha 1 

3. Observação do ambiente em casa 3.4 Apoie-se em: I /78 Lista 

Roteiro de Observa -- 1 çao 

4. Listagem das condiçÕes em casa 

que oferecem perigo de aciden 

tes 

5 • Observação do trajeto de casa 5.6 Utilize-se de: I /78 Mapa 

para a escola. Mapa do bairro 

6. Confecção de mapa do trajeto 

do lar para a escola, marcando 

os locais perigosos. 

7. Consulte os textos 1 e 2 

se 1 

OE 1 

1 

'-J 
w 



se 1 

OE 2 

OE : O aluno deverá indicar o potencial de risco nas atividades diárias e 

ATIVIDADES 

1. Escolha de duas pessoas de 

profissÕes diferentes. 

2. Entrevista dos profissionais 

para conhecer a que risco de 

acidentes estão expostos. 

MATERIAIS/RECURSOS 

1.2 Utilize-se de: 

Roteiro de Entrevista 1 

3. Discussão com 5 colegas para: 3. Apoie-se no Texto n9 1 

- preparação de relatório das 

entrevistas. 

4. Elaboração de quadro de suas 4.5 Caso necessário, utili-

atividades diárias. 

5. Indicação de potencial de ris 

co existente nas atividades 

do quadro. 

ze-se de: 

Sugestão de quadro 

atividades. 

de 

TRABALHOS 

DATA DE ENTREGA 

I ·118 Relatório 

Entrevistas 

I /78 Quadro de ati . .... 
v1dade s d1!. 

rias 

1 

• 
~ 
z:.. 



OE : O aluno deverá relacionar a ocorrência de acidentes com prejuízos ã pessoa e e 
ã propriedade. 

ATIVIDADES 

Pesquisa em grupo de 6 alunos. 

1. Levantamento de acidentes ocor 

ridos na escola e suas 

qHências. 

conse 

2. Confecção de tabela e gráfico 

com os dados levantados. 

3. Análise dos prejuízos causados 

pelos acidentes ocorridos 

escola. 

na 

4. Pesquisa em jornais de dia a~ 

terior sobre ocorrência de aci 

dentes. 

S. Relação dos prejuÍzos causados 

ã pessoa e ã comunidade. 
6. Elaboração de relatõrio. 

MATERIAIS/RECURSOS 

1. Consulte: 

a) Diretor 

b) Professores 

c) Merendeiros 

d) Serventes 

e) Auxiliar de disciplina 

f) Colegas de outras elas 

ses 

2. Apoie-se no Texto n9 3 

Procure, se necessário, 

orientação com o Professor 

3. Consulte Textos n9s 1 e 2 

TRABALHO 

DATA DE ENTREGA 

I /78 Relatório 

4. Consulte jornais da cidad~ 

de ontem 

S. Consulte Textos n9 4 

se 1 

OE 3 

1 

...... 
\.11 



OE : O aluno deverã descrever o socorro imediato a ser prestado em situaçÕes de e 
acidentes. 

ATIVIDADES 

1. Seleção de um acidente mais co 

mum no lar ou na escola. 

2. Estudo sobre o acidente sele 

cionado para conhecer osocorro 

imediato nesse caso. 

3. Preparação de um resumo sobre 

o acidente, apresentando: 

- características 

- socorro imediato 

4. Elaboração de "Guia de Prime,! 

ros Socorros", em grupo de 6 

alunos. 

MATERIAIS/RECURSOS 

1.2 Consulte os Textos 

n9s 1 e 2. 

3. Consulte Texto n9 

5 e 6 

Modelo de Guia 

TRABALHOS 

DATA DE ENTREGA 

) I /78 "guia de Pri 

meiros Socorros". 

se 1 

OE 4 

1 

..... 
0\ 
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FICHA DE OBSERVAÇÃO 1 

~BJETIVO: identificar situaçÕes ou condiçÕes perig~ 

sas na escola. 

se 1 

OE 1 

OEe 1 

PR!DIO ESCOLAR 

Pisos 

Paredes 

Janelas 

Escadas 

- defeituosos ( )escorregadios ( ) molhados ( ) 

tapetes soltos ( ) passadeiras perigosas ( ) 

- rachadas( )fora de prumo( )perda de estuque( ) 

- sem proteção ( ) quebradas ( ) emperradas ( ) 

vidros quebrados ( ) 

- sem corrimão ( ) degraus irregulares ( ) 

Colunas - sem proteção nas quinas ( ) 

InstalaçÕes - em boas condiçÕes de uso ( ) lâmpadas quebra 

elêtricas · das ( ) tomadas sem proteção( )fios descobertos( ) 

Banheiros 

Jardins e 

playground. 

Quadra de 

esportes 

SALAS DE AULA 

Carteiras 

Quadro 

Negro 

- número inadequado de sanitários ( ) bacias ra 

chadas ( ) sem assento ( ) chuveiro com defei 

to ( ) pias quebradas ( ) rachadas ( ) piso mo 

lhado ( ) objetos de limpeza no chão ( ) 

- sem proteção ( ) brinquedos com defeito ( ) 

- piso escorregadio ( ) material de esportes com 

defeito ( ) localiz_ação. p.erigosa ( ) sem prot=. 

ção ( ) 

- número inadequado ( ) quebradas ( ) 

das ( ) muito prÕximas ( ) 

- quebrado ( ) rachado ( ) 

estrag.!_ 

Equipamentos - em mãs condiçÕes ( ) numero insuficiente ( ) 

fora de uso ( ) 
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LABORATÕRIO 

Equipamentos - defeituosos ( ) sem instruçÕes escritas ( )sem 

(aparelhos) etiqueta de identificação ( ) quebrados ( ) p~ 

rigosos ( ) 

Substâncias - sem rõtulo ( ) mal acondicionadas ( ) cãusti 
<#' • 

qu1m1cas cas ( ) inflamáveis ( ) venenosas ( ) 

Instalações - más condiçÕes ( ) sem instruçÕes de uso ( ) 

de gãs 

OUTROS 

Bebedouros 

Cozinha 

Pátios de 

Recreação 

- quebrados ( ) 

- utensílios rachados ( ) quebrados ( ) fogão 

com defeito ( ) piso molhado ( ) com restos de 

alimentos ( ) falta de recipiente de lixo ( ) 

alimentos expostos ( ) aparelhos eletro-domés

ticos em mãs condiçÕes ( ) 

- com equipamentos quebrados ( ) papeis ( ) cas 

cas de frutas ( ) garrafas ( ) latas ( )bancos 

quebrados ( ) material de construção fora de 

uso ( ) 



ROTEIRO DE OBSERVAÇAO 1 
-Observar significa prestar atençao em algo para conhe 

cer melhor a realidade. 

OBJETIVO: identificar o potencial de perigos existen

tes em uma casa. 

1. Ler com muito cuidado o texto "Um passeio pela casa". 

.79 

se 1 

OE 1 

OEe 1 

2. Prestar atençao aos diversos cômodos de uma casa apoiando

se no texto "Um passeio pela casa". 

3. A~otar suas observaç~es em relaçio a: 

- Cozinha 

- Banheiro 

- Dormitórios 

- Sala-de-jantar 

- Pâtio 

- Jardim 

- Quintal 

- Varanda ou Terraço 

- Janelas 

- Área de Serviço 

- Garagem 

- Escadas 

- Elevadores 

- Pisos 

- Instalaç~es elétricas 

- Instalaç~es de gâs 

- Aparelhos eletro-domésticos 

- UtensÍlios domésticos 

- Outras observaç~es: 
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UM PASSEIO PELA CASA* 

Existem acidentes que podem ocorrer indistintâmente 

em qualquer lugar da casa. Outros, porem, se dão em determina 

dos locais dessa mesma casa. 

Este artigo pretende que o leitor dirija sua aten 

ção para cada um dos ambientes onde a família vive e desenvol 

ve as atividades domesticas e onde, em conseqHência, podem o 

correr acidentes que precisam ser conhecidos e prevenidos. 

A cozinha 

! o cômodo mais perigoso da casa, especialmente p~ 

ra crianças. ! o lugar onde a dona-de-casa e seus familiares 

permanecem ou transitam com maior freqHência para cozinha~pr~ 

• 
parar o cafê da manhã ou a merenda, comer, passar a ferro ou 

proteger-se do f~io. Para isso, na cozinha hi fogo, liquides 

ferventes, gis, fÕsforos, utensÍlios cortantes. Ali funcionam 

aparelhos elétricos e se guardam virios artigos de limpeza e, 

ãs vezes, inseticidas e raticidas. Os acidentes mais freqHe.!!. 

tes nessa dependência da casa são: queimaduras, ferimentos, 

choques elétricos, intoxicações por gis ou por produtos quimi 

cos. 

O banheiro 

Aqui, como diz EscardÕ, "tudo esti preparado para 

que uma pessoa escorregue e caia", pês descalços, igu~ e sa 

bão nas mãos, na banheira e no piso. 

*Adaptado de: GRIMOZZI, J. Prevenciõn de los acidentes en el 
hogar. EducaciÕn para la salud. ~(4) Buenos 
Aires, 1972. 
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~ necessário muito cuidado ao andar no banheiro, c~ 

locar alças para sustentar-se ao entrar ou sair da banheira e 

usar tapetes anti-deslizantes. 

Não deixar as crianças pequenas sozinhas na banhei 

ra, não fechar a porta do banheiro com chave,desligar o gás a 

~ -pos o uso do aquecedor sao algumas medidas importantes para e 

vitar quedas, intoxicaçÕes ou afogamentos. 

Os dormitórios 

O risco específico nos dormitórios, relaciona-se 

-principalmente aos medicamentos que sao guardados na mesa de 

cabeceira do quarto dos adultos. Os 23% das intoxicações do 

mésticas ocorrem neste local. Os brinquedos, espalhados pelo 

chão do dormitÕrio das crianças, podem provocar quedas perig~ 

sas. 

A sala-de~jantar 

Esta dependência da casa oferece especial risco de 

queimaduras por alimentos ferventes, particularmente para cri 

anças pequenas que se agarram ã ponta da toalha, arrastando 

para si tudo o que estiver sobre a mesa. 

O pãtio, o jardim e o quintal 

No quintal, no galpão ou no pátio ocorrem 10% das 

intoxicações infantis, produzidas por produtos quÍmicos não m~ 

dicamentosos. Vidros quebrados, latas abertas e oxidadas, p~ 

daços de telhas, madeiras com pregos são responsáveis por fe 

rimentos profundos. 
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Nas casas que possuem piscinas ou lagos ornamentais 

existe grande perigo para crianças e pessoas que nao sabem na 

dar. Ferramentas abandonadas no jardim ou no quintal podem o 

ferecer ris~os de quedas e ferimentos. 

A limpeza do quintal, o uso de cobertura nos poços 

de ãgua, colocação de produtos quÍmicos e ferramentas em lo 

cais apropriados ajudam a prevenir acidentes domésticos. 

A varanda, o terraço, as janelas altas 

Quando nãoexiste proteção com grades seguras, o ris 

co de que alguém caia de grandes alturas e evidente, especial 

mente para as crianças que, em seus brinquedos,correm despreo 

cupadamente pelas varandas e terraços ou que se debruçam nas 

janelas. 

A garagem 

Aqui o perigo relaciona-se aos veículos que se movi 

mentam no local e ã acumulação de gases tóxicos em ambientes 

fechados. 

A garagem, pelos equipamentos, ferramentas,produtos 

quÍmicos que abriga em seu interior, constitui em lugar muito 

atraente para as crianças. Ao sair da garagem, o motorista de 

ve certificar-se de que não hã nenhumacriança atrãs do ~ ve1cu 

lo. A limpeza, a ventilação e a colocação de objetos e prod~ 

tos em locais apropriados são necessárias para prevenir atro 

pelamentos e intoxicaçÕes. 

As escadas 

Oferecem enorme risco de quedas e muitas vezes -sao 



.83 

fatais, especialmente para pessoas idosas e crianças. As esca 

das devem estar providas de corrimão, ser bem iluminadas epo~ 

suir proteção de grades nos dois extremos, isto, quando hã 

crianças pequenas em casa. 

Os elevadores 

Local de freqUentes acidentes. Antes de abrir a po~ 

ta, a pessoa deve certificar-se de que o elevador estã no an 

dar correspondente~ Muito cuidado com crianças pequenas para 

que não introduzam braços ou pernas através das portas automã 

ticas. 

Os pisos 

Segundo suas características, os pisos devem ocasio 

nar quedas em maior ou menor grau. 

Os pisos de mosãico encerados oferecem grande risco 

de acidentes. Os tapetes, colocados nos pisos, devem ser anti

deslizantes ou fixos. As pessoas idosas devem calçar sapatos 

ou chinelos com sola de borracha. 

Outros riscos 

Em qualquer casa existem aqueles riscos apresent~ 

dos pelas fontes de eletricidade e de calor, pelas janelas sem 

proteçao adequada e portas com vidraças quebradas. 

f muito importante que as condiçÕes das instalaçÕes 

de gãs e de eletricidade sejam verificadas periodicamente, a~ 

sim como a manutenção dos aparelhos e utensílios 

em perfeitas condiçÕes de uso. 

domésticos 
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Não deixar cigarros acesos, fÕsforos nem objetos 

ponteagudos ou cortantes ao alcance das crianças, colocar os 

objetos, medicamentos e produtos químicos em seus devidos lu 

gares e observar as instruçÕes dos aparelhos eletro-domêsti 

-cos sao medidas eficazes para prevenir acidentes no lar. 



ROTE?.a~O 

HlTRUÇÕES 

1. Apresentar-se ã pessoa entrevistada, dando 

seu nome e o de sua-escola. 
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se 1 

OE 2 

OEe 1 

2. Esclarecer o motivo da entrevista: conhecer os ris 

cos de acidentes no desempenho de atividades profi~ 

sionais. 

3. Fazer as perguntas de maneira simpática, usando uma 

linguagem clara e correta. Evitar gÍria. 

4. Ao final, perguntar se o entrevistado tem algo a 

acrescentar. 

5. Anotar as respostas discretamente. 

6. Encerrar a entrevista agradecendo a atenção. 

PERGUNTAS 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a profissão que exerce? 

3. Hâ quanto tempo trabalha nessa profissão? 

4. Quais as atividades que desenvolve? 

.5. Essas atividades oferecem algum risco de acidentes? 

Em caso afirmativo: 

6. Quais esses riscos? 

7. O Sr.(a) jâ sofreu algum acidente de trabalho? 

Em caso afirmativo: 

8. Qual? 

9. Por que se acidentou? 
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QUADRO DE ATIVIDADES 

(sugestão) 

ATIVIDADES 

MANHÃ 

Tomar banho. 

Tomar o café da manhã 

Andar de Ônibus ou de 

carro 

TARDE 

Jogar futebol 

Andar de bicicleta 

NOITE 

Estudar 

Ligar aparelho elétrico 

POTENCIAL DE RISCO 

Escorregar no piso molhado 

Queimar a lÍngua com café 

ou leite quentes. 

Choque de veículos 

Cair e machucar-se 

Ser atropelado ou chocar

se com outro ciclista 

Irritar a vista 

Tomar choque 
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MANUAL DO PROFESSOR 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE IDihA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 1 - Acidentes são atos ou eventos não planejados que podem resultar em feri 

mentos, prejuízos ou morte. 

OBJETIVO EDUCATIVO 1 - Compreensão de que em qualquer meio existe potencial de perigo. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECIFICO 

1 

Identificar situações 

ou condiçÕes de peri 

go no lar, na escola 

e na rua. 

EXPERI~NCIA DE APRENDIZAGEM 

- Observação do ambiente 

- Preenchimento de Fichas 

- Listagem de locais peri-

gosos no lar e na escola 

- Confecção de mapa do tra 

jeto do lar para a esco 

la 

- Leitura de textos 

MATERIAIS/RECURSOS AVALIAÇÃO 

- Ficha 1 e Rotei - Identificação 

ro de 

ção 1 

observa 

- Mapas do bairro 

- Textos n9s 1 e 2 

de situaçÕes 

ou condiçÕes 

perigosas no 

lar, 

na escola, 

na rua. 

Instrumentos 

- Ficha 

- Lista 

- Mapa 
00 
00 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 1 

OBJETIVO EDUCATIVO 2 - Aceitação de que a vida diâria implica em riscos que podem resultar 

em acidentes. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECIFICO EXPERI!NCIAS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS/RECURSOS 

1 - Entrevista com profissionais - Roteiro de en 

Indicar o potencial 

de risco nas ativi

dades diârias. 

diferentes para conhecer os 

riscos de acidentes a que es 

tão expostos. 

trevista 1 

- Discussão em grupo de 6 alunos - Texto n9 1 

sobre os resultados das en 

trevistas. 

- Preparação de relatório. 

- Elaboração de quadro "Minhas 

atividades diârias" para ! 
dentificar o potencial de ris 

co nessas atividades. 

- Leitura de textos. 

- Modelo de qu!. 

dro de ativida 

des 

AVALIAÇÃO 

Indicação do p~ 

tencial de ris 

co de acidentes 

nas atividades 

de: 

- profissionais 

- prÓprias 

Instrumentos 

- Relatório 

quadro"Minhas 

atividades diâ 

rias". 

~ 

00 
\0 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 1 

OBJETIVO EDUCATIVO 3 - Compreensão de que os acidentes constituem um Ônus para o indivÍduo 

e a sociedade 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECIFICO 

1 

Estabelecer relaçÕes 

entre acidentes e pr!_ 

juízos causados 
.. 
a 

pessoa e ã sociedade 

EXPERI!NCAIS DE APRENDIZAGEM 

- Levantamento de acidentes 

ocorridos na escola e suas 

conseqllências. 

- Confecção de tabelas e grã 

ficos com os dados do le 

vantamento. 

MATERIAIS/RECURSOS 

- Consulta a: 

• Diretores e 

professores 

qualquer pe!_ 

soa da esco-

la 

Pesquisa em jornais do dia - Texto n9 3 

AVALIAÇÃO 

Estabelecimento de 

relação entre os a 

cidentes e os pr!_ 

juí~os causados 
.. 
a 

pessoa e ã socieda 

de 

anterior sobre ocorrência 

de acidentes. 

Jornais da ci Instrumentos: 

da de • Relatõrio 
- Relação dos prejuízos ca~ - Textos n9s 1 e 

sados ã pessoa e ã comuni 4 

dade. 

- Elaboração de relatório: 

\O 
9 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 1 

OBJETIVO EDUCATIVO 4 - Compreensio de que o socorro imediato em caso de acidentes póde 

salvar vidas • limitar incapacidades e evita!'_ prejuízos materiais. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPEC!FICO EXPERI!NCIAS DE APRENDIZAGEM ·MATERIAIS/RECURSOS AVALIAÇÃO 

1 

Descrever o socorro 

imediato a ser pre~ 

tado em situaçÕes 

de acidentes. 

Estudo sobre um acidente - Textos n9s 1 

mais comum no lar ou na e 2 

escola. 

- Preparaçio de resumo so- - Textos n9s 5 

bre o acidente estudado, 

apresentando: 

características 

• socorro imediato 

e 6 

- Elaboraçio de "Guia de - Modelos de 

Primeiros Socorros", em 

grupo de 6 alunos. 

Guia de Pri 

meiros so 

corros 

Descriçio de si

tuações de aciden 

tes e o socorro 

imediato a 

prestado. 

- Instrumento: 

ser 

• Guia de Primei 

ros Socorros. 

\O 
..... 
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- M6DULO INSTRUCIONAL 

• ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 2 

• ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 

- MANUAL DO PROFESSOR 
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MODULO INSTRUCIONAL 
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OEe: O aluno deverá explicar a inter-relação entre a ocorrência de acidentes e as condi 

çÕes (fÍsicas, emocionais, sociais)humanas. 

ATIVIDADES 

1. Pesquisa bibliográfica sobre ca~ 

sas humanas na ocorrência de aci 

dentes. 

2. Entrevista de pessoa que tenha 

sofrido acidente, para conhecer 

o que motivou o acidente. 

3. Discussão com 5 colegas sobre 

as causas dos acidentes levanta

dos nas entrevistas. 

4. Elaboração, em grupo, de trab! 

lho escrito sobre: "Causas huma 

nas na ocorrência de acidentes". 

MATERIAIS /RECURSOS 

1. Consulte: 

- Biblioteca da escola 

- Jornais e revistas 

- Texto n9 1 

2. Apoie-se em Roteiro 

de Entrevista 2. 

TRABALHO 
DATA DE ENTREGA 

I /78 Trabalho e! 

crito sobre 

"Causas hú 

manas na o 

corrência de 

acidentes". 

se 2 

OE 1 

1 

\0 
V1 



OE : O aluno deverá identificar algumas situações e/ou condiçÕes perigosas do ambi 
e 

ente escolar, decorrentes de falhas humanas. 

ATIVIDADES 

1. Observação das condiçÕes do 

ambiente escolar. 

2. Discussão· com 5 colegas s2 

bre as observaçÕes registr~ 

das. 

3. Confecção, em grupo, de ca~ 

tazes alertando os outros 

colegas sobre as situaçÕes 

e/ou condiçÕes perigosas na 

escola. 

4. Organização de exposição dos 

cartazes. 

MATERIAIS/RECURSOS 

1. Utilize-se de: 

Roteiro de Observação 2 

2. Apoie-se em: 

Textos n9s 1 e 2 

Utilize-se de: 

cartolina, gravuras, ma 

terial de desenho 

TRABALHOS 

DATA DE ENTREGA 

I /78 Exposição de 

cartazes 

se 2 

OE 2 

1 

1.0 
0\ 



SUB-CONCEITO 2 

OE : e O aluno deverá propor medidas de controle das situações e/ou condições perigosas 

identificadas na escola. 

ATIVIDADES 

1. Discussão com 5 colegas sobre 

o tema: "Como controlar as si 

tuaçÕes de perigo na escola". 

2. ProposiçÕes de medidas para 

controlar as situaçÕes e/ou 

condiçÕes perigosas identifi

cadas na escola. 

3. Elaboração de uma lista de 

propostas por grupo. 

MATERIAIS/RECURSOS 

1. Apoie-se em: 

Textos n9s 1 e 2 

2.3 Caso necessário, 

solicite orienta 

ção do professor 

TRABALHO 
DATA DE ENTREGA 

I /78 Lista de 

Propostas 

se 2 

OE 3 

1 

• 
\0 
-..J 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 
INSTRUÇÕES 

1. Apresentar-se ã pessoa a ser entrevistada, 

dando o seu nome e o de sua escola. 

.98 

se 2 

OE 1 

OEe 1 

2. Esclarecer o motivo da entrevista: conhecer pessoas 

que sofreram acidentes, identificando suas causas. 

3. Fazer as perguntas usando uma linguagem clara e cor 

reta. Evite grrias. 

4. Ao final das perguntas, informar-se se o entrevista 

do tem algo a acrescentar. 

5. Anotar as respostas discretamente. 

6. Incerrar a entrevista agradecendo a atenção. 

PERGUNTAS 

1. Qual o seu nome? 

2. Tem mais de: 

15 anos? 

20 anos? 

30 anos? 

40 anos? 

3. E~ que o Sr.(a) trabalha? 

4. Jã sofreu algum acidente? 

5. Onde foi o acidente? 

6. O Sr.(a) sofreu algum ferimento ou prejurzo material? 

7. O que provocou o acidente? 

8. O Sr.(a) acredita que o acidente poderia ter sido e 

vitado? 

Em caso afirmativo 

9. De que maneira? 



ROTEIRO DE OBSERVAÇAO 2 

-Observar significa prestar atençao em algum fato (ou 

pessoa, ou objeto) para melhor conhecer a realidade. 

OBJETIVO: identificar algumas situações e/ou condi 

.99 

se 2 

OE 2 

OEe 1 

ções perigosas do ambiente escolar, decorrentes d~ 

falhas humanas. 

1. Utilize-se da FICHA DE OBSERVAÇÃO 1. 

2. Seguindo a Ficha, observe o ambiente escolar. 

3. No quadro a seguir indique as situaçÕes e/ou as condiçÕes 

perigosas existentes no ambiente escolar e as falhas huma 

nas que as provocaram. 

SituaçÕes/condiçÕes Falhas humanas perigosas 

Pisos: 

Paredes: 

Janelas: 

Pãtios de .recreaçao: 

Cozinha: 

Escadas: 

Instalações elétricas de 
.. 

e gas: 

Banheiros: 

Equipamentos: 

Laboratório: 

Outros: 
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CONCEITO MAIOR 

GRANDE IDt:IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

C'ONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 2 - A ocorrência de acidentes estã, em grande parte, diretamente relacionada 
com o comportamento humano. 

OBJETIVO EDUCATIVO 1 - Compreensão de que existe inter-relação entre o bem-estar (fÍsico, 
emocional e social) do homem e a ocorrência de acidentes 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECtFICO EXPERitNCIAS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS/RECURSOS AVALIAÇÃO 

1 - Pesquisa bibliográfica sobre - Biblioteca - Inter-relaciona-

Explicar a inter-rel~ 

ção entre a ocorrên

cia de acidentes e as 

condiçÕes (fÍsicas, ~ 

mocionais, sociais)h~ 

manas. 

causas humanas na ocorrência 

de acidentes. 

- Entrevista com pessoas que 

tinham sofrido acidentes p~ 

ra conhecer suas causas. 

Discussão em grupo de 6 al~ 

nos sobre as causas dos aci 

dentes levantados nas entre

vistas. 

- Elaboração de trabalho sobre: 

"Causas humanas na ocorrên-

cia de acidentes". 

da escola 

Jornais e 

revistas. 

Texto nQ 1 

- Roteiro de 

entrevista 

2 • 

mento entre o 

corrência de 

acidentes e 

condiçÕes hu 

manas. 

Instrumento: 

Trabalho escrito 

sobre "Causas hu 
.... 

manas na ocorren 

cia de acidente~~ 

...... 
o 
...... 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 2 - A ocorrência de acidentes estã, em grande parte, diretamente relacionada 
com o comportamento humano. 

OBJETIVO EDUCATIVO 2 - Compreensão de que certas condiçÕes do meio podem resultar em aci 
dentes por falhas humanas. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPEC!FICO EXPERIENCIAS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS/RECUR~OS A~ALIAÇÃO 

1 

Identificar algumas 

situaçÕes e/ou con 

diçÕes perigosas do 

ambiente escolar de 

correntes de falhas 

humanas. 

- Observação do ambiente esco

lar. 

- Discussão em grupos de 6 al~ 

nos para anâlise das observa 

çÕes registradas. 

- Confecção, em grupo, de car-

tazes alertando os colegas 

sobre as situaçÕes e/ou con

diçÕes perigosas na escola. 

- Exposição de cartazes 

- Roteiro de ob Identificação 

servação 2 de situaçÕes 

e/ou cond,! 

- Textos n9s 1 çÕes de falhas 

e 2 humanas. 

- Material para Instrumento: 

confecção de - Cartazes 

cartazes 

..... 
o 
N 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE IDJ!:IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 2 - A ocorrência de acidentes estâ, em grande parte, diretamente relacionada 
com o comportamento humano. 

OBJETIVO EDUCATIVO 3- Demonstrar interesse em adotar comportamento que favoreça aseguran 
ça do ambiente. -

OBJETIVO EDUCATIVO ESPEC!FICO EXPERI~NCIAS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS/RECURSOS AVALIAÇÃO 

1 

Propor medidas de 

controle das si 

tuaçÕes e/ou co~ 

diçÕes perigosas 

identificadas no 

ambiente escolar. 

- Discussão em grupo de 6 alu 

nos sobre o tema: "Como con 

trolar as situações de peri 

go na escola". 

- Proposição de medidas para 

controlar as situaçÕes e/ou 

condiçÕes perigosas na esco 

la. 

- Elaboração de uma lista de 

propostas por grupo. 

- Textos n9s 1 e Proposição de 

2 

- Professor 

de saÚde 

medidas de con 

trole das con 

diçÕes e/ou si 

tuaçÕes perig~ 

sas na escola. 

Instrumento: 

- Lista de pr~ 

postas. 

..... 
o 
w 
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- MÕDULO INSTRUCIONAL 

o ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 3 

o ROTEIRO DE ENTREVISTA 3 

o ROTEIRO DE VISITA 3 

- MANUAL DO PROFESSOR 
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MÔDULO INSTRUCIONAL 



o:: 
o C

l) 

<
( 

C
l) 

...J 
w

 
w

 
o 

-
u

. 

u 
o:: 

o 
C

l) 
-w

 
o:: 

w
 

C
l) 

a.. 

o z: 
<

( 

:::::1 
~
 

...J 
<

( 

<
( 

Q
 

C
l) 

w
 
~
 

z: 
w

 
Q

 

-u <
( 

w
 

Q
 

o 
I<

( 
L

)\ 
z w

 
>

 w
 

o:: 
a.. 

w
 

Q
 

-o
 

<
( 

C
l) 

.lO
{) 



OE : 1: O aluno deverá indicar medidas usadas pela sociedade para controlar ou mo e 
dificar as condiçÕes do ambiente. 

ATIVIDADES 

1. Pesquisa em grupo de 6 alunos, 

sobre leis de segurança do am 

biente. 

2. Observação de medidas de seg~ 

rança em lojas, super-mercados, 

cinemas, edifícios. 

3. Elaboração, em grupo, de rela 

tõrio sobre medidas de segura~ 

ça. 

MATERIAIS/RECURSOS 

- Utilize-se de: 

Biblioteca da escola 

Legislação sobre Se 

gurança. 

- Utilize-se de: 

Roteiro de Observação 

a 

- Consulte: 

Texto n9 6 

TRABALHO 
DATA DE ENTREGA 

I /78 Relatório 

se 3 

OE 1 

1 

...... 
o 
....... 



OE 2: O aluno deverã enunciar normas de segurança para garantir a prevenção de 
e 

acidentes de trânsito. 

ATIVIDADES 

1. Seleção, com 5 colegas, de 

]~perguntas sobre leis e 

normas de trânsito para 

propor ao guarda de trânsi 

to convidado. 

2. Elaboração de um guia de 

segurança no trânsito para 

escolares. 

MATERIAIS/RECURSOS 

1. Apoie-se em 

Textos n9s 1 e 2 

2. Consulte: 

Modelo de guia de 

segurança de trân 

sito. 

TRABALHO 
DATA DE ENTREGA 

I /78 Guia de se 

gurança no - . trans1to 

para esco 

lares. 

se 3 

OE 1 

2 

t-' 
o. 
00 



OE 1: O aluno deverã estabelecer relação entre organizaçÕes de segurança e suas e 
respectivas finalidades. 

ATIVIDADES 

1. Visita, com 5 colegas, a uma 

das organizaçÕes seguintes, 

para conhecer suas finalida~ 

des: 

- Departamento de trânsito 

- Corpo de Bombeiros 

- Corpo de Polícia Militar 

- Secretaria de Trabalho 

- Pronto Socorro 

- Hospitais 

2. Elaboração, em grupo, de re 

latÕrio da visita. 

'MATERIAIS/RECURSOS 

1. Utilize-se de: 

Roteiro de Visita 

Consulte: 

Texto nQ 7 

2. Caso necessário, pr~ 

cure orientação com 

o professor de saúde. 

TRABALHO 

DATA DE ENTREGA 

I I 78 Relatório 

de vis i tas. 

se 3 

OE 2 

1 

• .... 
o 
\D 



OE 2: O aluno deverá cadastrar organizaçÕes de segurança que trabalham na área 
e 

de segurança. 

ATIVIDADES 

1. Levantamento de organizaçÕes 

do bairro da escola, que tr~ 

balham na área de segurança. 

2. Elaboração, em grupo, de Fi 

chas "SOS". 

MATERIAIS/RECURSOS 

1. Consulte: 

Lista telefônica 

Guia da cidade 

2. Apoie-se em: 

Modelos de fichas p~ 

ra cadastramento de 

organizações. 

~RABALHO 
DATA. DE ENTREGA 

·/ /78 Fichas de 

"SOS" 

se 3 

OE 2 

2 

• ..... 
..... 
o 



OEe 3: O aluno deverã descrever as funções de pessoas que ajudam a controlar a 

segurança do ambiente. 

ATIVIDADES 

1. Entrevista com profissionais 

de segurança sobre suas ati 

vidades. 

2. Prepare, com 5 colegas, mat~ 

rial sobre um profissional de 

segurança para a 

do mural. 

confecção 

MATERIAIS/RECURSOS 

1. Utilize-se de: 

Roteiro de Entrevista 

3 

2. Utilize-se de: 

Material de deaenho, 

gravuras, cartolina. 

TRABALHO 
DATA DE ENTREGA 

I /78 Mural 

"Profis 

sionais 

de seg~ 

rança". 

se 3 

OE 2 

3 

• ..... 
..... ..... 



OEe 1: Propor práticas de segurança no recreio, nas salas de aula, nos esportes, 

no lar e no trânsito. 

ATIVIDADES MAtERIAIS/RECURSOS 

1. Proposição, com 5 colegas, de 1. Apoie-se em: 

3 perguntas sobre "segurança Textos n9s 1 e 2 
nos esportes" para discutir 

com o professor convidado. 

2. Elaboração, com 5 colegas, de 2. Consulte: 

um folheto sobre segurança • Modelos de folhetos 
em: 

- escola • Texto n9 2 

- esportes 

- lar ou 

- trânsito 

3. Leitura do Texto n9 8 3 e 4. Consulte: 

4. Elaboração, com 5 colegas, de Texto n9 8 

regimento do GPA. 

5. Eleição da primeira Diretoria 
do G.P.A. 

TRABALHO 
DATA DE ENTREGA 

I I 78 Folhetos 

I I 78 Regimento 

do "Grupo 

de Preven 

ção de Aci 

dentes". 

I I 78 Relação da 

la. Dire 

toria. 

se 3 

OE 3 

1 

• .... .... 
N 



ROTElRO DE OBSERVAÇÃO 3 

Observar significa prestar atençao em algo para co 

nhecer a realidade. 

.113 

se 3 

OE 1 

OEe 1 

OBJETIVO: identificar medidas de segurança em lojas,superme~ 

cados, cinemas, edifícios. 

Observe a existência de: 

- Saídas laterais 

SaÍdas de emergências 

- Sinais de Alarme 

- Extintores de Incêndio 

- Mangueiras contra incêndio 

- Escadas exteriores (edifícios) 

Proibição de uso de fumar(lojas, cinemas, supe~ 

mercados) 

- Relação de telefones de Corpo de Bombeiros,Posto 

Policial, Pronto Socorro, Hospitais, ã vista de 

funcionários e clientes. 

- Cartazes com orientação contra incêndio 

- Outros: --------------------------------------------------



ROTEIRO DE VISITA 

.114 

se 3 

OE 2 

OEe 1 

Lembre-se de que você vai a um local (posto policial, de bo~ 

bei~os·, hospital, pronto-socorro), onde estari representando 

a sua escola, portanto, tenha um comportamento que seja moti 

vo de satisfação para todos. 

OBJETIVO: Conhecer as finalidades da agência. 

1. Apresente-se na portaria dando seu nome, o de 

sua escola e o objetivo de sua visita. 

2. Ao ser encaminhado para falar com o representante 

do local visitado, explique-lhe direitinho o que 

você deseja. 

3. Faça-lhe as perguntas obedecendo ao seguinte ro 

teiro: 

Nome do local visitado 

- Nome do representante do local visitado 

- Finalidades do local visitado 

- Tipos de profissionais que trabalham no local 

e suas respectivas funçÕes. 

4. Encerre a visita agradecendo a atenção. 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 3 

.115 

se 3 

OE 2 

OEe 3 

INSTRUÇÕES 

1. Apresentar-se ã pessoa entrevistada dando seu 

nome e o de sua escola. 

2. Esclarecer o motivo da entrevista: conhecer as 

atividades de profissionais que atuam na 
... 
are a 

de segurança. 

3. Fazer as perguntas usando uma linguagem clara e 

correta. Evite o uso de gÍrias. 

4. Anotar as respostas discretamente. 

S. Encerrar a entrevista agradecendo a atençao. 

PERGUNTAS 

1. Qual e a sua profissão? 

2. Hâ quanto tempo trabalha nessa profissão? 

3. Quais as atividades que o Sr.(a) desenvolve na 

sua profissão? 

4. Como o Sr.(a) ajuda a manter a segurança do am 

biente (cidade, povo)? 



.116 
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CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID!IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 3 - Certas condiçÕes perigo_s_as do amb_iente podem ser controladas 

OBJETIVO EPUCATIVO 1 - Compreensão de que as medidas de segurança existem para garantir o 
bem estar do cidadão. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPEC!FICO 

1 

Indicar medidas usa 

das pela sociedade 

para controlar ou 

modificar as condi 

çÕes do ambiente. 

EXPERI!NCIAS DE APRENDIZAGEM 

- Pesquisa , em grupo de 6 a 

lunos, sobre leis de seg~ 

rança do ambiente. 

- Observação de medidas de 

segurança em lojas, super-

mercados, cinemas, 

cios. 

edifí 

- Elaboração de relatório. 

MATERIAIS/RECURSOS 

- Legislação de 

segurança. 

- Roteiro de Ob 

servação 3. 

- Texto n9 6 

AVALIAÇÃO 

Indicação de 

medidas de 

controle do 

ambiente. 

Instrumento 

- RelatÕrio 

.... .... ...., 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 3 - Certas condiçÕes perigosas do meio podem ser controladas. 

OBJETIVO EDUCATIVO 1 - Compreensão de que as medidas de segurança existem para garantir o 
bem-estar do cidadão 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPEC1FICO 

2 

Enunciar normas de 

segurança para g~ 

rantir a prevenção 

de acidentes de 

trânsito. 

EXPERihCIAS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS/RECURSOS 

- Convite a um guarda de - Texto n9s 1 e 

trânsito para aprese!!. 2 

tar leis e normas de - . trans1to. 

- Elaboração de um guia - Modelos de 

de segurança no trânsi Guia 

to para escolares. 

AVALIAÇÃO 

Enunciação de 

normas de se 

gurança 

trânsito. 

no 

Instrumento: 

Guia de normas 

de segurança 

de trânsito. 

.... .... 
CIO 



CONCEITO MAtOR 

GRANDE ID!IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SU~-CONCEITO 3 - Certas condiçÕes perigosas do ambiente podem ser controladas. 

OBJETIVO EDUCATIVO 2 - Compreensão de que existem organizações e profissionais que aju
dam a controlar a segurança do ambiente. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECtFICO EXPERI!NCIAS DE APRENDIZAGEM 

1 - Visita em grupo a: 

Estabelecer relaçÕes 

entre organizações 

de segurança e suas 

respectivas finalida 

des. 

• Departamento de trânsito 

• Corpo de Polícia Militar 

• Corpo de Bombeiros 

Secretaria do Trabalho 

• Pronto Socorro 

• Hospitais 

para conhecer suas finalida 

des. 

- Elaboração de relatôrio de 

visita. 

·. MATERIAIS /RECURSOS 

Roteiro de visi 

ta 

- Texto n9 7 

AVALIAÇÃO 

Estabeleci 

mente de re 

lação en 

tre as or 

ganizações 

e suas res 

pectivas fi 

Iialidàdes. 

Instrumento: 

- Relatôrio 

de vis i ta. 
..... 
..... 
\0 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID!IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 3 - Certas condições perigosas do ambiente podem ser controladas. 

OBJETIVO EDUCATIVO 2 - Compreensão de que existem organizações e profissionais que aju
dam a controlar a segurança do ambiente. 

OJBETIVO EDUCATIVO ESPECtFICO 

2 

Cadastrar as org~ 

nizaçÕes de seg~ 

rança que traba 

lham na ãrea de 

segurança. 

EXPERI!NCIAS DE APRENDIZAGEM 

- Levantamento de organi 

-zaçoes do bairro da es 

cola. 

- Elaboração de Fichas 

"SOS". 

MATERIAIS/RECURSOS 

- Lista telefôni -
c a 

Guia da cidade 

- Modelos de Fi 

chas para c a 

dastramento de 

organizações. 

AVALIAÇÃO 

Preenchimen-

to das Fi 

chas "SOS". 

Instrumento: 

Fichas "SOS" 

.... 
N 
o 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE IDJ!IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 3 - Certas condiçÕes perigosas do ambiente podem ser controladas. 

OBJETIVO EDUCATIVO 2 - Compreensão de que existem organizaçÕes e profissionais que aju
dam a controlar a segurança do ambiente. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPEC1FICO 

3 

Descrever as funçÕes 

de pessoas que aj~ 

dam a controlar a se 

· gurança do ambiente. 

EXPERI!NCIAS DE APRENDIZAGEM 

- Entrevista com profis

sionais de segurança 

sobre suas atividades. 

- Confecção de mural s~ 

bre "Profissionais de 

segurança". 

MATERIAIS/RECURSOS 

- Roteiro de en 

trevista 3 

- Material para 

confecção do 

mural. 

AVALIAÇÃO 

Descrição das 

funçÕes dos 

profissionais_ 

de segurança. 

Instrumento: 

Mural "Profis 

sionais de se 

gurança". 

.... 
N .... 



CONCEITO MAIOR 

GRANDE ID~IA 

CONCEITO CHAVE - UNID. V 

CONCEITO 17 

SUB-CONCEITO 3 - Certas condiç~es perigosas do ambiente podem ser controladas 

OBJETIVO EDUCATIVO 3 - Demonstração de interesse em adotar práticas de segurança no lar, 
nos esportes, no recreio e no trânsito. 

OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO 

1 

Propor práticas de 

segurança no r! 

creio, nas salas 

de aula, nos espo~ 

tes, no lar e no 

trânsito. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS/RECURSOS 

- Convite ao Professor de - Professor de 

Educação FÍsica para di!_ 

cutir sobre "segurança 

nos esportes". 

- Elaboração, em grupo de 

6 alunos, de folhetos so 

bre segurança na escola, 

nos esportes, no lar, no 

trânsito. 

- Criação de "Grupo de Pr!_ 

venção de Acidentes"GPA. 

Eleição da Primeira Dire 

toria do GPA. 

Educação FÍ 

sica. 

Textos n9s 1 

e 2. 

Folhetos 

Texto nQ 2 

Texto nQ 8 

AVALIAÇÃO 

- Proposição de prã 

ticas de segura~ 

ça. 

Instrumentos: 

• Folhetos de se 

gurança. 

_ Regimento do "Gr~ 

po de Prevenção , 

de Acidentes". 

- Inscrição para 

concorrer a car 

go de Diretoria 

do GPA. 

Instrumento:Rela 

ção de inscritos. .... 
N 
N 
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V. RESULTADOS 
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A análise dos resultados da pesquisa foi realizada 

sob dois aspectos: 

1. Descritivo quanto a: 

1.1 Avaliação dos objetivos educativos propostos 

para os grupos experimental(GE)e de metodolo 

gia escolhida pelo professor (GMP). 

1.2 Formação de conceitos propostos como objeti 

vos educativos (cognitivos) pela pesquisa no 

grupo experimental (GE) e que constituem a 

estrutura da matéria saúde, especificamente 

"prevenção de acidentes". 

2. Estatístico, quanto aos resultados do pré e -pos 

testes nos grupos experimental (GE), de metodolo 

gia escolhida pelo professor (GMP) e controle 

(GC). 

1. Análise descritiva 

1.1 Avaliação dos objetivos educativos (conhecimentos, a 

titudes e práticas) do programa de ensino da saúde,de a 

cordo com os critérios estabelecidos por SOSSAI 80 • 

Ainda que o programa de ensino para os grupos GE e 

GMP tenha sido organizado e desenvolvido utilizando a 

bordagem diferentes - conceitual para o GE e tracidio-

nal para o GMP, foram propostos os mesmos objetivos p~ 

ra os dois grupos, o que torna possível uma análise 

comparativa do grau de mudanças comportamentais nos 

dois grupos. 
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O programa de ensino da saúde que serviu de base p~ 

ra a pesquisa, apresenta objetivos educativos (cogniti 

vos, afetivos e práticas) para cada unidade: 

a) Obje.t.ivo~ c.ogn.i.t.ivo~: Determinados a nível de con 

ceitos: - Compreensão de que: 

- Os acidentes são eventos não planejados, caus~ 

dos por fatores humanos e do meio e podem re 

sultar em ferimentos, prejuízos ou morte. 

- Uma característica do comportamento do indiví 

duo saudável e a coragem de assumir certos ris 

cos na vida diária. 

- Conhecimento do potencial de perigos que qua! 

quer meio apresenta e o uso de práticas adequ~ 

das de segurança ajudam a prevenir acidentes. 

O cuidado imediato em situaçÕes de emergência 

pode salvar vidas e evitar prejuízos maiores. 

b) Obje.t.ivo~ a6e.t.<.vo~: Interesse em cgoperar na ma 

nutenção da segurança no lar, na escola, na re 

creação e na prática de esportes. 

- Reconhecimento do valor da própria vida. 

-Respeito pela vida e propriedades alheias. 

c) P~ã.t.<.c.a~ de ~aúde: Praticar as regras de segura~ 

ça no trânsito, nos esportes e na recreação. 

- Identificar os serviços da comunidade que pre~ 

tam primeiros socorros. 
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No g~upo expe4lmental (GE}, estes objetivos foram op~ 

racionalizados tendo em vista a formação de conceitos 

e sub-conceitos que constituíam a estrutura do progra-

na de ensino da saúde e que, por sua vez, visavam à CO!!_ 

-secuçao dos objetivos comportamentais propostos para a 

unidade e a sêrie em questão. 

Apenas para que se possa perceber melhor a'.seqUência 

comportamental, seria Útil rever a Figura 8, CapÍtulo 

IV - METODOLOGIA, em que o conceito maior ou mais a 

brangente ê "saúde", seguido de uma grande idéia ou 

grande conceito, porem menor em abrangência que o ante 

rior, "decisão"; a esta grande idéia segue-se o concei 

to chave "responsabilidade", que identifica a unidade 

V; este conceito por sua vez, contem em sua estrutura, 

o conceito 17, que dá origem a três sub-conceitos,que 

cont~m outros sub-conceitos, formando assim a estrutura 

conceitual a ser aprendida pelo aluno. 

Em conformidade com a estrutura conceitual do pr~ 

grama, a análise das mudanças comportamentais será fei 

ta em função da estrutura de cada sub-conceito. A con 

secução dos objetivos foi medida pelos instrumentos de 

avaliação contidos no Manual do Professor. 

Sub-Conc.e.ito 1 

"Acidentes são atos ou eventos não planejados que p~ 

dem resultar em ferimentos, prejuízos ou morte". 

Objetivo 1 - Compreensão de que qualquer meio oferece 

potencial de perigo. 
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Este objetivo foi atingido em 100% pelos alunos, uma 

vez que todos foram capazes de identificar situações 

ou condiçÕes perigosas no lar, na escola e na rua. 

Objet;.ivo 2··- Aceitação -ue que-a vida diâria implica em 

riscos que podem resultar em acidentes. 

Este objetivo foi atingido em 98%, visto que alguns a 

lunos tiveram dificuldade para entrevistar profissi~ 

nais. Entretanto, todos chegaram ã conclusão de que vi 

ver implica em aceitar o risco de acidentes. 

Objet;.ivo 3 - Compreensão de que os acidentes consti 

tuem um Ônus para o indivíduo e a sociedà 

de. 

A consecuçao deste objetivo atingiu o nível de 100%. 

Objet;.ivo 4 - Compreensão de que o socorro imediato em 

caso de acidentes pode salvar vidas, li 

mitar incapacidade e evitar prejuízos ma 

teriais. 

Os alunos elaboraram um "·Guia de Primeiros Socorros" 

para ser usado na escola e sugeriram que se deveria 

treinar alunos maiores nos diferentes perÍodos para a 

prestação de primeiros socorros em caso de acidentes 

na escola, principalmente no recreio e na Educação FÍ 

sica, quando os menores se machucam muito.Observou-se, 

durante as aulas, que os alunos ja possuíam algumas i~ 

formaçÕes sobre o assunto, provenientes de programas 

de televisão sobre a falta de socorro adequado e inca 

p~cidade fÍsica, levados ao ar poucos dias antes da 
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pesquisa. 

Sub-Concei~o 2 

"A ocorrincia de acidentes esti, em grande parte, rela 

cionada ao comportamento humano. 

Obje~ivo 1 - Compreensão de que existe inter-relação 

entre o bem-estar (fÍsico, emocional e so 

cial) do homem e a ocorrincia de aciden 

tes. 

Este objetivo foi atingido em 100%. Todos os alunos f~ 

ram capazes de explicar a relação entre acidentes e con 

diçÕes de bem-estar humano. 

Obje~vo 2 - Compreensão de que certas condiçÕes do 

meio podem resultar em acidentes por fa 

lhas humanas. 

Os alunos compreenderam muito bem este conceito, pois 

identificaram, no ambiente escolar, situaçÕes e/ou con 

diçÕes perigosas por falta de cuidado das pessoas. Su 

-geriram que se deveria orientar os alunos para nao J~ 

garem lixo no pitio e que a escola deveria afixar car 

tazes lembrando que garrafas erestos de alimentos p~ 

dem provocar queda e outros acidentes. 

Obje~ivo 3 - Demonstrar interesse em adotar comport~ 

mento que favoreça a segurança do ambien 

te. 

A consecução deste objetivo também atingiu a 100%. Os 

alunos, conforme analisado no objetivo 2, sugeriram e 
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adotaram medidas, como a de apresentar ã Escola propo~ 

ta com a situação perigosa e o que fazer para contro 

lã-la. 

Sub-Conc.e..i..t:o 3 

"Certas condiçÕes perigosas do ambiente podem ser con 

trotadas". 

Objet:..i..vo 1 - Compreensão de que as medidas de segura~ 

ça existem para garantir o bem-estar do 

cidadão .• 

Este objetivo, apesar de que alguns alunos tivessem en 

contrado dificuldade para observar a segurança em ambi 

entes pÚblicos, com~ lojas, cinemas, atingiu a um 

-vel de 100% de consecuçao. 

Os alunos sugeriram que a escola afixasse no pãtio,co~ 

redores, banheiros e salas de aula, cartazes contendo 

medidas de segurança contra acidentes. Essa proposta 

seria mais tarde efetivada com a consecução do objeti 

vo educativo 3. 

Alem disso, foi elaborado um "Guia de normas de seg~ 

rança no trânsito" para os alunos da escola, para ser 

posteriormente mimeografado e distribuÍdo a todos. 

Da consecução deste objetivo começou a brotar in teres 

se em formar um grupo para ajudar a prevenir acidentes 

na escola. Esse interesse seria posto em prática com a 

consecução do objetivo 3. 
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Obje~ivo 2 - Compreensão de que existem organizações e 

profissionais que ajudam a controlar a se 

gurança do ambiente. 

Este objetivo atingiu a um nivel de ~5% de consecução, 

devido a que alguns alunos deixaram de realizar todas 

as visitas programadas a organizações de segurança. 

AS organizações de segurança do bairro foram cadastra 

das pelos alunos em fichas e arquivadas sob o rõtulo 

de "S.o.s.", com a finalidade de que pudessem ser usa 

das pela escola em caso de acidentes. 

Foi sugerido pela classe que se fizesse uma relaçãocom 

nome, endereço e telefone do hospital, da Policia Mili 

tar e do Corpo de Bombeiros mais prÕximos da escola p~ 

ra ser afixada na secretaria, sala dos professores,ca~ 

tina, salas de aula e corredores. 

Obje~ivo 3 - Demonstração de interesse em adotar prâti 

cas de segurança no lar, nos esportes, no 

recreio e no trânsito. 

Desde a consecuçao do objetivo 1 se pÔde observar o in 

teresse dos alunos em fazer algo para prevenir aciden 

tes na escola. Foram adotadas medidas de segurança na 

sala de aula, muitas vezes usando os recursos disponi 

veis, como papelão para cobrir vidros quebrados das j~ 

nelas ate que a escola tomasse as providências solici 

tadas pelos alunos. A par dessas medidas, confecciona

ram cartazes com advertência sobre locais e situações 

perigosas na escola e com orientação sobre medidas de 
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segurança no recreio, na sala de aula, no laboratório 

de ciências (quanto a produtos químicos e aparelhos) e 

nas aulas de educação fÍsica. 

Foi criado o Grupo de Prevenção de Acidentes(GPA) com 

o objetivo de atuar junto ã escola como agente de seg~ 

rança do ambiente escolar e suas imediaçÕes. 

A relação de alunos inscritos para concorrer a cargos 

da Diretoria do GPA apresenta alunos de outras séries, 

do que se pode inferir que os alunos do GE atingiram 

plenamente os objetivos propostos, participando ativa 

mente e a~sumindo a responsabilidade, ao lado dos pro 

fessores, pela manutenção do ambiente seguro na escol~ 

No g4upo de metodolog~a ~elee~onada pelo p4o6e~~o4 

(GMP), onde foi empregada uma abordagem tradicional, 

com aulas expositivas e leitura de textos, observou-se 

um nível inferior na consecução dos objetivos. 

Objet~vo~ eogn~t~vo~: 

A consecução desses objetivos atingiu a um nível de 

70%, se bem que os alunos tivessem memorizado alguns 

desses conceitos, como o de "acidentes". Quanto a so 

corro imediato, os alunos não conseguiram associar pre!_ 

taçao de cuidados com a situação de emergência, confun 

dindo conseqüência do acidente com a ocorrência. 

Objet~vo~ a6et~vo~: 

-Observou-se que o grupo como um todo nao demonstrou 

maior interesse em assumir, junto com a escola, a res 
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ponsabilidade pela manutençao da segurança escolar, a 

inda que alguns alunos pessoalmente, tenham se intere~ 

sado muito em integrar o GPA(Grupo de Prevenção de Aci 

dentes), proposto ~elos alunos do grupo experimental. 

P~â~ica~ de Saúde: 

Os alunos fizeram o levantamento dos nomes e endereços 

de serviços de primeiros socorros, porem apenas como~ 

ma tarefa escolar, sem preocupação de transferir o co 

nheciroento para a situação da vida escolar. 

Comparando os dois grupos, conclui-se que a aprendiz~ 

gem no grupo de metodologia do professor limitou-se -a 

sala de aula, a nível de conhecimentos, não levando os 

alunos ã efetiva formação de atitudes que conduzissem 

ã adoção de praticas de segurança no seu ambiente de 

vida. Quanto aos alunos do grupo experimental,conclui-

se que houve aprendizagem não apenas a nível de conhe 

cimentos, mas principalmente em relação ã adoção de 

praticas. Os alunos assumiram a responsabilidade,junto 

com o pessoal da escola, em manter o ambiente escolar 

seguro. Alem disso, houve um desenvolvimento de respei 

to em relação ã vida e propriedades alheias. 

1.2 Formação dos conceitos propostos como objetivos educa 

tivos pela pesquisa no grupo experimental (GE) e que 

constituem a estrutura da matéria saúde, em especial, 

"prevenção de acidentes". 

Os alunos do grupo experimental chegaram ã formação 
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dos conceitos que constituem a estrutura da unidade es 

tudada. 

Observou-se que alguns aspectos contribuíram para 

que os conceitos esperados fossem formulados pelos alu 

nos: 

a) planejamento das experiências de aprendizagem o 

bedecendo a uma seqüência lÕgica ~ estrutura hie 

·rárquica dos conceitos, e psicolÓgica - dos con 

ceitos mais simples para os mais complexos; 

b) diversidade de oportunidades de aprendizagem, en 

volvendo observação, visitas, entrevistas, leit~ 

ras, investigação, levantamentos, discussão e so 

lução de problemas; 

c) processo de ensino-aprendizagem ultrapassando os 

muros da escbla, chegando até ã família e ã comu 

nidade (observação, visitas, entrevistas, cadas 

tramento); 

d) aplicação imediata do conhecimento ao ambiente 

escolar, familiar e comunitário; 

e) oportunidade de participar do processo decisõri~ 

f) aprendizagem de forma natural, seguindo o proce~ 

so de conceituação, formação de atitudes e adoção 

de práticas, a partir de experiências de vida; 

g) compreensao das idéias básicas da matéria e -na o 

memorização de definiçÕes e regras; 

h) participação efetiva no processo de ensino-apre~ 

dizagem, em que o aluno foi o agente e o objeto; 
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i) oportunidade de análise crítica da situação sem 

o arbÍtrio do professor; 

j) aprendizagem ao ritmo prÓprio de cada aluno. 

Os alunos, durante o processo de ensino-aprendiz~ 

gem, evidenciaram a compreensão de·que saúde e uma qu~ 

lidade de vida, um bem a atingir, direito de todos,mas 

que cada pessoa tem a responsabilidade de consegui-la 

não apenas para si, mas também para a sua famÍlia e p~ 

ra a sua comunidade. Alem disso, cada um deve procurar 

saber o que fazer, quando fazer e como fazer para ati~ 

gir a saÚde. Quanto a acidentes, ficou bem compreendi-

do que e um ato, um fato, um acontecimento não planej~ 

do e que pode ser prevenido. o homem e o maior respo~ 

sãvel pela sua ocorrência, porque ele, em muitos caso~ 

pode controlar o ambiente. 

De um modo geral os alunos, tanto do grupo experi 

mental quanto do grupo de metodologia do professor,mo~ 

traram-se interessados pelo conteÚdo, particularmente 

no que se refere ãs medidas de segurança para preve~ 

ção de acidentes automobilísticos. 

A seguir, os conceitos emitidos pelos alunos do gr~ 

po experimenta 1 são apresentados '~ips is 1 i t te ris "com o 

propósito de se verificar o seu grau de compreensão e 

equivalência àqueles propostos na estrutura da matéria 

saúde, Unidade V, 6a. série de primeiro grau, segundo 

MARCONVES e colaboradores 50
• 

"Acidente i algo que acontece com agente ~em e~pe~a~". 

BIBLIOTECA 
PACtl.OADE DE SAODE POal.ICA 
UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 
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"O acidente i algo nao planejado e que p~ovoca 6e~lmen 

to ou mo~te". 

"Acidente i algo lmp~evl.6to que pode acontece~ a qua!:_ 

que~ pe.6.6oa, em qualque~ luga~ e a qualque~ ho~a". 

~'0.6 acldente.6 cau.6am multo.6 p~ej ulzo.6, po-i..-6 

de6e-ito.6 na.6 pe.6.6oa.6 e pe~da de d-i..nhe-i..~o". 

p~ovocam 

"Acidente cu.6ta multo ca~o pa~a o paZ.6 po~que o.6 ope~É: 

~lo.6 6lcam ganhando .6em t~abalha~". 

"Ex-i...6te ~l.6co de ac-idente em qualque~ at-iv-idade, me.6mo 

do~mlndo a gente pode ca-i~ da cama". 

"Em qualque~ luga~ pode oco~~e~ acldente.6". 

"Vive~ .6lgnl6-ica ace-i..taiL que .6e a gente não t-ive~ cul 

dado .pode .6o6~e~ acidente". 

"Todo.6 devem ap~ende~ o que 6aze~ com a.6 pe.6.6oa.6 que 

.6o6~em acldente.6". 

"Cuida~ co~~etamente do acidentado pode .6alva~ .6ua v~ 

da". 

"Quando a gente e.6tã. .6e .6ent-i..ndo mal nao deve d-i..~-i..g-i..IL, 

nem u.6a!L· apa~elho.6 elit~lco.6 ou mã.qu-i..na-6, pa~a ev-ita~ 

o acidente". 

"0 acidente pode .6 e~ p~evenldo .6 e a.6 pe-6.6 oa.6 

~em a.6 med-i..da-6 que o bombe-i..~o e o .6egu1Lança en-6-i..nam". 

"C o n.6 e~ v a~ o amb-iente .6 e co, l-impo, .6 em co-i..-6 a.6 

chão, i p~even-i..~ acldente.6". 

pelo 

"Cada pe.6.6oa deve ~e.6pelta~ a.6 ~eg~a.6 de t~in.6lto, aju 

da~ 0.6 out~o.6 pa~a não .6e machuca~em e .6abe~ t~ata~ 
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de quem 6e aciden~a". 

"0 homem ê o maioJr. Jr.e6pon6âvel pela ocoJr.Jr.ência de aci 

den~e6 n. 

"06 apaJr.elho6, a6 mãquina6, a6 in6~alaçÕe6 elé.~Jr.ica6, 

o6 vidJr.o6 da janela, a6 e6cada6 e o6 banheiJr.o6 devem 

e6~aJr. em oJr.dem palr.a que o6 aluno6 não 6o6Jr.am aciden 

2. Análise estatística 

A análise dos resultados dos pré e pÓs testes nos 

grupos experimental (GE), de metodologia escolhida pelo pr~ 

fessor (GMP) e controle (GC) foi realizada através de tes 

- .. . (*) tes nao parametr1cos com que se pretendeu medir a inter 

ferência da variãvel apJr.endizagem e com a aplicação do t-

Student para verificar a influência da variável aboJr.dagem 

concei~ual nessa aprendizagem. 

Para isso, foram usados os testes de Kruskal-Wallis, 

Wilcoxo~ e t-Student. 

Inicialmente, considerando-se que a população a ser 

estudada era constituída de três grupos, foi empregado o 

teste de hipÓteses Kruskal-Wallis, com o propósito de medir 

a interferência da aprendizagem nos resultados do pÔs-te~ 

(*) Para efeito de cálculos dos testes KRUSKAL-WALLIS e 

WILCOXON, fpi usado o pacote "IMSL" - International -
Mathematical & Statistical Libraries, pertencentes ao 

CCE-USP (Centro de Computação Eletrônica da Universida 
de de São Paulo). 
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te. Comparou-se o ganho (diferença entre o pre e o pÕs tes 

tes) medio de cada aluno dos grupos GE, GMP e GC para veri 

ficar se eram diferentes (Tabela 3). 

H.i..pÕ.te-.t~e~ :- H o:- Não -hã diferença entre- o ganho dos 

três grupos. 

Ha: Existe diferença no ganho dos três 

grupos. 

NZvel de ~.i..gni6.i..cância: a = 5%. 

Aplicado o teste Kruskal-Wallis tomando-se o ganho 

medio por aluno nos três grupos GE, GMP e GC (Tabela 3), 

constatou-se, a um nível de significância a = 5%, que e 

xiste diferença significativa entre os três grupos. Essa 

diferença tambem foi constatada a um nível de significâ.!!_ 

cia ~ ~ 1%, o que e considerado excelente pelos critérios 

do teste, concluindo-se que a diferença entre os grupos 
... 
e 

altamente significante. 

Comprovada a diferença de ganho entre os grupos GE, 

GMP e GC, seria necessário verificar que grupos eram dife 

rentes. Neste caso, usou-se o teste de hipÓteses Wilcoxon, 

a fim de medir a significância do granho em cada grupo. 

... ... 
Com este teste comparou-se o pre e o pos testes de 

cada grupo (Tabela 4) para verificar se a variável ap~en-

d.i..zagem interferiu no ganho de cada grupo. 

HipÕte~e~: Ho: O grau de acertos entre o pré 
... 

e o pos 

testes e nulo. 

Ha: Existe diferença no grau de acertos 
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TABELA 3 - GANHO M!DIO POR ALUNO NOS GRUPOS EXPERIMENTAL 

(GE), DE METODOLOGIA DO PROFESSOR (GMP) E CON 

TROLE (GC). 

GANHO M~DIÓ POR GRUPOS 
ALUNOS 

I I GE GMP GC 

1 37,0 10,5 8,5 
2 34,5 3,5 9,0 
3 37,5 9,5 2,0 
4 39,0 1,5 8,0 
5 40,0 - 2,5 9,0 
6 44,2 4,5 9,0 
7 27,0 11,5 - 1,0 
8 26,0 - 3,0 - 9,5 
9 48' 5 - 1,0 -12,0 

10 40,5 14,5 - 8,5 
11 47,5 13,0 -12,5 
12 40,5 16,0 6,5 
13 41,5 21,0 - 9,0 
14 33,9 22,5 - 3,5 
15 7,5 29,2 6,5 
16 35,0 - 2,5 6,0 
17 49,0 29,0 - 0,5 
18 43,5 5,5 2,5 
19 46,0 12,5 5,5 
20 38,5 23,5 7,5 
21 27,0 13,5 12 ,o 
22 26,5 26,0 7,0 
23 45,0 17,5 8,0 
24 50,5 16,0 18,0 
25 49,0 24,0 11,5 
26 52,0 15,5 8,0 
27 44,0 13,0 - 0,5 
28 61,5 14,5 0,5 
29 32,0 6,0 1,0 
30 27,0 9,0 3,0 
31 42,0 13,5 - 0,5 
32 - 6,0 3,0 
33 - 9,0 - 1,0 
34 - 19,5 -
TOTAL 39,16 12,61 4,6 

1) Kruskal-Wallis - NÍvel de significância a = 5% 

Ho: Não hâ diferença entre o ganho d2s três grupos. 
Ha: Existe diferença no ganho dos tres grupos. 

2) t-Student - Nível de significância a = 5%. 
Ho: O ganho médio GE é igual ao ganho médio GMP 
Ha: O ganho médio GE ê maior que o ganho médio GMP. 
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... ... 
entre o pre o o pos testes. 

a = 5%. 

Aplicado o teste, verificou-s~ que nos grupos GE e 

GMP houve diferença significante no grau de acertos entre 

pré e pÕs testes a um nível de significância de a • 5%.Con 

tudo, no grupo GC não se constatou diferença significante 

no grau de acertos do prê e pÕs testes a um nível de signi 

ficância a • 5%. Considerando-se interessante verificar 

a que nível se daria essa significânci~, uma vez que os r~ 

sultados dos testes (Tabela 3) revelam um determinado grau 

de acertos, encontrou-se que isso se daria a um nível de 

a = 10%. 

Comparando-se os resultados da aplicação do Wilcoxon 

para GE, GMP e GC, verifica-se que nos grupos GE e GMP, 

nos quais foi desenvolvido um programa de ensino da saÚde, 

que a variável aprendizagem interferiu nos seus resultado~ 

No GC nao se desenvolveu durante a pesquisa nenhumaativida 

de de ensino da saÚde. Pode-se concluir que a variável a 

prendizagem influiu no grau de acertos do pÕs teste. 

Visto que no GMP, como pode ser observado na Tabela 

3, o ganho mêdio para alguns alunos foi abaixo de O, con 

clui-se que no pré teste (Tabela 2) o grau de acertos se 

deu ao acaso, principalmente se levarmos em consideração 

que o instrumento de avaliação (Questionário) apresentava 

inúmeras questÕes de múltipla escolha, o que devera ser e 

vitado em estudos posteriores, quando se pretende medir 

grau de acertos entre prê e pÕs testes. 
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Alem disso, no GC (Tabela 3) pode-se observar que 

houve um mínimo grau de acertos, ainda que não significan 

te pelo teste Wilcoxon. Esse grau de acertos atribui-se -a 

contaminação de informaçÕes entre os alunos, uma vez que as 

aulas no grupo GE e GMP eram ministradas nos dois horãrios 

curriculares antes do recreio e que os alunos for~avam gr~ 

pinhos de amigos de outras séries e classes diferentes.Por 

outro lado, a curiosidade natural do aluno sobre o que es 

tava acontecendo nos grupos GE e GMP também pode ser toma 

da como um fator de interferência no resultado. Conclui-se 

que a ·aprendizagem se processa mesmo sem o desenvolvimen 

to de atividades programadas, o que deve ser considerado 

no planejamento e desenvolvimento do programa de educação 

em saúde na escola. 

Observada que a variável aprendizagem interferiu no 

grau de acertos do pÕs teste e que nos grupos GE e GMP se 

utilizaram duas abordagens de ensino diferentes, tanto na 

organização do conteÚdo quanto na metodologia empregada no 

processo de ensino-aprendizagem - abordagem conceitual p~ 

ra GE e abordagem tradicional para GMP - tornar-se-ia ne 

cessãrio aplicar algum tratamento estatístico, ainda que 

os dados (Tabela 3) evidenciass~m uma diferença marcante 

entre o grupo GE, com um ganho médio de 39,16 e o GMP, 

com 12,61, para se verificar se o ganho médio do GE foi 

significativamente maior do que o ganho médio no grupo GM~ 

Supondo-se que as duas populações (GE e GMP) tenham 

desvios padrÕes diferentes e desconhecidos, uma vez que o 

ganho é um dado qualitativo, recorreu-se a um método esta 
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tístico - t-Student, que permite uma aproximação razoãvel 

na aferição dos resultados. 

Com a aplicação do t-Student pretendeu-~ verificar 

se a abordagem conceitual no ensino da saúde levava a uma 

maior aprendizagem que a abordagem tradicional naquele mes 

mo ensino. 

A aplicação do teste de Student teve como objetivo, 

portanto, verificar se o ganho medio do GE e significativ~ 

mente maior do que o ganho medio do GMP (Tabela 3). 

H~pÕte~e~: Ho: O ganho medio GE e igual ao 

medio GMP. 

ganho 

Ha: O ganho medio GE e maior do que o g~ 

nho medio GMP. 

Aplicado o teste, verificou-se que no GE o ganho me 

dio (iGE) foi de 39,16 para uma variança (s 1 GE)de 107,139 

e no GMP, o ganho médio (iGMP) 12,61 e a variança (s 2 GMP) 

de 77,121. A um nível de significância de a= 5%, encon 

trou-se t = 11,0969, evidenciando que Ho foi rejeitada, 

comprovando-se Ha, constatando-se que o ganho GE e signifi 

cativamente maior do que o ganho medio GMP. 

Analisado o resultado do t-Student, conclui-se que 

o ganho GE se deu devido à abordagem conceitual usada no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Analisando os resultados, tanto sob o aspecto des 

critivo quanto estatístico, podemos chegar às seguintes 
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TABELA 4 - ACERTO M!DIO POR ALUNOS DOS GRUPOS EXPERIMENTAL 

(GE), DE METODOLOGIA DO PROFESSOR (GMP) E CON 

TROLE (GC) NO PR! E P0S TESTES. 

ACERTO M!DIO POR GRUPO 

ALUNOS 
GE GMP GC 

Pre I PÕs Pre J PÕs Pre I PÕs 

1 43,0 82,0 35,5 46,0 39,0 42,5 
2 57,5 92,0 - 37,5 41,0 36,0 45,0 
3 52,2 90,0 42,0 51,5 31,0 33,0 
4 46,5 85,5 44,0 45,5 45,0 53,0 
5 40,0 85,0 64,0 62,5 53,5 62,5 
6 33,3 77,5 53,0 57;5 35,0 44,0 
7 66,5 93,5 34,5 46,0 56,0 55,0 
8 44,5 70,5 42,5 39,5 54,5 45,0 
9 32,5 81,0 56,0 55,0 41,0 29,0 

10 30,0 70,5 40,0 54,5 33,5 25,0 
11 36,0 83,5 36,0 49,0 43,0 30,5 
12 25,0 65,5 59,5 75,5 34,0 40,5 
13 40,0 81,6 33,5 54,5 35,0 26,0 
14 25,1 59,0 27,5 50,0 40,0 43,5 
15 65,0 72,5 28,3 45,5 32,5 39,0 
16 48, o 83,0 56,5 54,0 30,5 36,5 
17 33,0 82,0 32,5 61,5 53,5 53,0 
18 42,5 86,0 43,0 48,5 53,0 55,5 
19 27,5 73,5 44,0 56,5 31,5 37,0 
20 41,5 80,0 51,0 74,5 31,5 39,0 
21 27,0 63,5 49,0 62,5 43,5 55,5 
22 47,0 73,5 50,5 76,5 41,0 5 8,0 
23 29,0 74,0 46,5 64,0 39,5 47,5 
24 34,0 84,0 42,0 58,0 41,5 59,5 
25 41,5 90,5 38,5 62,5 24,5 36,0 
26 41,5 93,5 40,0 55,5 32~0 40,0 
27 42,0 86,0 31,0 44,0 35,0 34,5 
28 23,0 84,5 38, o 52,5 38,5 39,0 
29 47,0 79,0 46,5 59,5 53,5 54,0 
30 43,0 70,0 43,5 52,5 44,0 47,0 
31 42,5 84,5 48,0 61,5 43,5 43,0 
32 - - 35,0 41,0 59,0 62,0 
33 - - 46,5 55,5 31,0 30,0 
34 - - 46,0 65,5 - -

Wilcoxon 

NÍvel de significância de a = 5%. 

Ho: - -O grau de acertos entre o pre e o pos testes em cada 
grupo e nulo. 

H a.: - -O grau de acertos entre o pre e o pos testes em cada 
grupo e diferente. 
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conclusões: 

1. A organização do programa de ensino da saúde sob 

enfoque conceitual ê eficiente para a 

são da matêria saÚde. 

compre e~ 

2. No ensino da saúde atravês de conceitos o plan~ 

jamento de atividades propicia a aplicação ime 

diata do conhecimento, seja no ambiente escolar, 

familiar ou comunitário. 

3. O programa de ensino da saÚde atravês de concei-

tos propicia ao aluno a participação nas deci 

sÕes que envolvem a vida escolar. 

4. A aprendizagem da matêria saÚde a partir das ex 

periências de vida do escolar estã de acordo com 

o processo natural de conhecer, formar atitudes 

e desenvolver habilidades. 

5. A compreensão de idêias básicas da matêria faci 

lita a aprendizagem dessa matêria. 

6. A abordagem conceitual no ensino da saÚde estimu 

la a participação do aluno na busca de solução 

para a proteçao e promoção da saúde. 

7. A abordagem conceitual no ensino da saÚde desen 

volve no aluno a análise crítica. 

8. Na abordagem conceitual, o aluno ê o agente e o 

objeto da educação em saÚde. 

9. A abordagem conceitual no ensino da saúde possi 

bilita a formação de atitudes conducentes a ado 
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çao de práticas de vida saudável. 

10. A abordagem conceitual no ensino da saÚde propi 

cia uma maior aprendizagem que a tradicional. 

11. Na abordagem conceitual, o professor atua como 

observador e orientador do processo de ensi 

no-aprendizagem. 

12. A abordagem conceitual no desenvolvimento do pr~ 

grama de educação em saÚde na escola e uma forma 

eficiente para atingir os seus objetivos. 

13. A abordagem conceitual e eficiente para identifi 

car, selecionar, organizar e desenvolver o con 

teúdo da matéria saÚde nas escolas de primeiro 

grau. 
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Este trabalho, realizado com o propôs i to de oferecer 

sugestÕes ã educação em saúde na escola, no que se refere ao 

ensino da saúde nas escolas de primeiro grau, forneceu alg~ 

mas conclusÕes que poderão servir como subsÍdios para o plan~ 

jamento de programas de ensino da saúde, assim como para de 

senvolver o processo de ensino-aprendizagem desta matêria. 

OBJETIVOS 

Verificar a eficiência da a 

bordagem conceitual no ensi 

no da saÚde nas escolas 

primeiro grau. 

de 

Oferecer subsÍdios para o 

planejamento de programas de 

ensino da saÚde, atravês de 

uma abordagem nova e compat! 

vel com o avanço da psicop~ 

dagogia. 

CONCLUSêJES 

A abordagem conceitual ê mais 

eficiente do que a abordagem 

tradicional para identificar, 

selecionar, organizar e desen 

volver o programa de ensino 

da saÚde nas escolas de pri 

meiro grau. 

A organização de programa de 

ensino da saÚde, através do 

enfoque conceitual, ê eficien 

te para a compreensao das i 

dêias e princípios básicos da 

materia.saúde. 

A abordagem conceitual no en 

sino da matêria saÚde a partir 

das experiências de vida do 

escolar facilita o processo 

natural de conhecer, formar a 
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titudes e desenvolver habili 

dades. 

No ensino da saúde através de 

conceitos, o planejamento de 

atividades propicia a aplic! 

ção imediata do conhecimento, 

seja no ambiente escolar, fa 

miliar ou comunitário. 

A abordagem conceitual no en 

sino da saÚde estimula a paE 

ticipação do aluno na busca 

de solução para a proteção e 

promoção da saúde. 

A abordagem conceitual no en 

sino da saÚde desenvolve no 

aluno a analise crítica em re 

lação aos fatores que interfe 

rem na saúde. 

Na abordagem conceitual,usada 

como método de ensino da mate 

ria saÚde, o aluno e o age~ 

te e o objeto da educação. 

A abordagem conceitual no en 



Oferecer ao professor de pri 

meiro grau uma nova metodol~ 

gia para desenvolver o pr~ 

cesso de ensino-aprendizagem 

na matêria saúde. 
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sino da saúde possibilita a 

formação de atitudes conduce~ 

tes à adoção de práticas de 

vida saudável. 

A abordagem conceitual no en 

sino da saúde propicia uma 

maioL_aprendizagem_~ue a tra 

dicional. 

A abordagem conceitual dá ên 

fase ao aspecto positivo da 

saúde. A abordagem conceitual 

utilizada no planejamento e 

execução do programa de educ~ 

ção em saÚde na escola ê efi 

ciente para atingir os seus 

objetivos. 

A abordagem conceitual ê um 

mêtodo eficiente para atingir 

os objetivos educativos do 

programa de educação em saÚde 

na escola. 

Na abordagem conceitual,o pr~ 

fessor atua como uin observador 

e estimulador do processo de 

ensino-aprendizagem da mate

ria saÚde. 
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VII. RECOMENDAÇOES 
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Considerando-se os r~sultados da pesquisa e a im

portância da educação em saÚde na escola para o desenvolvime~ 

to integral do aluno e o bem-estar da comunidade, fazemos as 

seguintes recomendaçÕes: 

À Secretaria da Educação, em especial aos serviços que têm 

responsabilidade pela efetivação do processo de educação em 

saÚde nas escolas de primeiro grau. 

A educação em saúde na escola deve ser focalizada 

sob o aspecto positivo da saúde. 

sempre 

A saúde no curr!culo escdlar i um fim a ser atingido.O meio 

para isso i o programa de educação em saúde na escola. Sua 

organização e desenvolvimento devem estar estruturados em 

conceitos básicos da matiria saúde. 

Revisão do programa de ensino da ~aúde para o primeiro gra~ 

a fim de reorganizá-lo sob o enfoque conceitual, isto i, es 

truturá-lo em conceitos fundamentais para a compreensão da 

ciência saÚde. 

- Realização de estudos que permitam a utilização da aborda 

gem conceitual no ensino da saúde nas escolas de primeiro 

grau. 

À Faculdade de SaÚde PÚblica da Universidade de São Paulo, em 

especial à Disciplina Educ~ção em SaÚde PÚblica. 

- Utilização da abordagem conceitual no Curso de Educação em 

Saúde PÚblica e nos programas piloto de educação em saÚde 
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na escola, sob responsabilidade dessa Disciplina. 

Ã Educação em SaÚde no Brasil, em particular, ã Sociedade dos 

Educadores de Saúde PÚblica. 

Realização de estudos para definir, juntamente com a Univer 

sidade e o mercado de trabalho para a profissão,os conceitos 

básicos da educação em saúde que devem ser apreendidos por 

aquel-es que -·têm ~na e·quipe-de saúde,~·resp"Onsab·ili-dades educa 

tivas. 
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IX. A N E X O S 



ANEXO 1 

QUESTIONÂRIO 



ENSINO ATRAV!S DE CONCEITOS 

ESCOLA----------------------------------------------------------

S!RIE DATA ---------------------------
NOME ---------------------------------------------------------------------
IDADE SEXO ---------------------------
PROFESSOR ---------------------------------------------------------------

INSTRUÇÕES PARA PREENCHER O QUESTIONÁRIO 

Este questionário tem por objetivo medir seus conhe 

cimentos sobre "Prevenção de Acidentes". Não ê para nota.Suas 

respostas, corretas ou nao, serao o passaporte para partic!_ 

par de uma experiência nova que lhe serã muito interessante. 

Siga portanto, as instruções abaixo: 

1. Leia com cuidado cada questão antes de responder, em segu!_ 

da dê sua resposta. 

2. Se tiver duvida, passe ã questão seguinte. 

3. Responda sem consultar o colega~ A sua resposta ê o que in 

teressa. 

4. Nas questÕes com aiternativas (~, b, ~' ~), você deve mar

car apenas uma resposta, ou seja, a resposta que você acha 

mais correta e completa. 

Ex.: No dia 13 de maio comemoramos 

a. a Proclamação da RepÚblica 

b. A Guerra do Paraguai 

c. a Abolição da Escravatura 

d. o dia da Bandeira 

5. Nas questÕes de mÚltipla escolha, você deve marcar vãrias 

respostas. 

Ex.: Os mÚltiplos de 4 -sao 

( ) 2 

(x) 48 

( ) 22 
(x)l44 



6. Nas questÕes de associação, você deve numerar a coluna A 

de acordo com a coluna B. 

Ex.: Numere a coluna A com o esporte da coluna B prati 

cado pelo atleta 

Coluna A Coluna B 

3 Fitipladi 1 • box 

1 E der Jofre 2. futebol 

2 Pele 3. corrida de carro 

4. nataçao 

7. As demais questoes você deve responder de acordo com as 

instruçÕes de cada uma. 



1. Acidentes podem ocorrer 

a. em determinado lugar da casa 

b. em qualquer hora, de preferência no trabalho 

c. a determinada hora nas ruas 

d. a qualquer hora em qualquer lugar 

2. Acidente e 

a. uma doença repentina 
. ~ 

que pode resultar em preJu1zo, 

ferimento ou morte 

b. um ato imprevisto que pode resultar em prejuízo, fe 

rimento ou morte 

c. uma doença perigosa causada por um ato imprevisto que 

pode resultar em prejuízo, ferimento ou morte 

d. um ato voluntário que causa prejuízo, ferimento ou 

morte 

3. O perigo de acidente existe 

a. nas ruas 

b. no trabalho e na escola pela manhã 

c. em casa, na cozinha 

d. em qualquer desses locais 

4. Acidentes no lar ocorrem mais com 

a. qualquer pessoa 

b. adultos 

c. crianças 

d. jovens 



5. Nesta sala existe potencial de perigo? 

( ) SIM QUAL(is)? ________________________________ __ 

( ) NÃO 

6. Um carro chocou-se com um poste, que ficou totalmente des 

truÍdo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica 

por algumas horas. O motorista Jose foi levado ao Pronto 

Socorro, onde se constatou que, alem das escoriaçÕes,havia 

fraturado o pe, devendo permanecer em casa durante 20 dias. 

O carro de Jose ficou completamente danificado. 

Com base no caso acima: 

a. Cite 4 conseqUências do acidente para Jose 

b. Cite 4 prejuízos que teve a sociedade com o acidente: 

7. No parêntesis correspondente, marque com um X(X) os locais 

que oferecem maior risco de acidentes para uma criança me 

no r de 2 anos: 

( ) Jardins 

( ) Janelas 

( ) Elevadores 

( ) Cozinha 

( ) Armários embutidos 

( ) Escadas 

( ) Tomadas elétricas 

( ) Banheiro 

-8. No quadro abaixo, escreva algumas atividades que voce de 
senvolveu ontem ou hoje. 

MANHÃ TARDE NOITE 



a. Faça um círculo em volta das atividades do quadro acima 

que oferecem risco de acidentes. 

b. Cite 2 acidentes a que você esteve exposto nessas ativi 

dades. 

9. Nos c as os que ·seguem, passe um traço sob as causas provãvei s 

dos acidentes: 

a. O motorista de uma Kombi, dirigindo cansado, -na o per c~ 

beu que um Ônibus, ã sua frente, estava parando sem dar 

sinal. A kombi e o Ônibus chocaram-se. 

b. Na estrada molhada o motorista desenvolvia grande velo 

cidade. Os pneus estavam "carecas"; na curva, o 

derrapou, capotando em seguida. 

carro 

c. ·Um operar i o trabalhava no alto de uma cons truçao sem 

cinto de segurança e sem capacete. Escorregou numa viga 

mal fixada e bateu a cabeça na parede, sofrendo ferimen 

tos graves. 

10. Enumere 4 situaçÕes ou condiçÕes em uma casa que podem ofe 

recer riscos de acidentes: 

11. A coluna A refere-se a profissionais e a coluna B a tipo de 

acidentes. Numere a coluna A com o acidente a que estãmais 

exposto cada profissional 

Coluna A 

___ pedreiro de construção 

cozinheiro 

salva-vidas 

___ operador de maquinas 

___ reparador de estradas 

eletricista 

__ gasista 

faxineiro 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 • 

7 • 

8. 

Coluna B 

afogamento 

ferimento 

quedas 

choque 

fratura 

queimaduras 

atropelamento 

intoxicação 



12. Em uma escola quem deve, de preferência, cuidar dos alunos 

acidentados? 

a. Professor especializado 

b. Diretor geral 

c. Pessoa treinada 

d. Alunos maiores 

13. Se um colega se machuca gravemente no recreio, o que faz 

você? 

a. Coloca âgua fria na região afetada 

b. Telefona para a casa do colega 

c. Chama o diretor ou professor 

d. Não faz nada, apenas observa 

14. O socorro imediato consiste em: 

a. cuidado mêdico 

b. atendimento urgente 

c. atendimento em hospital 

d. cuidado especializado 

15. O socorro imediato em caso de acidente ê responsabilidad~ 

a. do mêdico 

b. da enfermeira 

c. do cidadão 

d. do guarda-.de-t râns i to 

16. A prestação de socorro imediato implica principalmente em 

saber: 

a. onde buscar auxílio para o acidentado 

b. -o que nao se deve fazer com o acidentado 

c. quando se deve ajudar o acidentado 

d. como buscar ajuda para o acidentado 

17. Para socorrer imediatamente uma vítima de queimadura em 

19 grau {pele avermelhada)deve-se: 

a. aplicar manteiga e cobrir com gaze esterilizada 

b. aplicar Õleo de oliva e deixar exposto 

c. aplicar vaselina esterilizada e cobrir com gaze 

d. aplicar pasta dental e cobrir com gaze esterilizada 



18. Em caso de escoriaçÕes ou arranhÕes deve-se imediatamente: 

19. Quando existe suspeita de fratura, deve-se remover imedia 

tamente o paciente. 

a. certo 

b. errado 

20. Epistaxe ou sangramento nasal e comum em escolares. O so 

corro imediato, neste caso, consiste em sentar a criança 

coma cabeça voltada para cima e pressionar a narina que 

sangra, durante 5 minutos. 

a. certo 

b. errado. 

21. O socorro imediato em caso de desmaio consiste em: 

a. oferecer leite gelado e deitar a vítima 

b. deitar a vítima comaeab~ça mais baixa que o corpo 

c. telefonar ao Pronto Socorro 

d. oferecer café açucarado e sentar a vítima 

22. Proteger a lÍngua e os dentes da vítima com um lenço do 

brado e o socorro imediato em caso de: 

23. Em caso de ferimento profundo a vítima deve tomar a vaci 
na __________________________________ ___ 

24. Se uma pessoa foi picada por animal peçonhento deve tomar 

imedia~amente -------------------------------------------------------
25. Os acidentes não surgem por acaso; sua ocorrência estâ re 

lacionada a: 

a. máquinas modernas e complicadas 

b. comportamento inseguro 

c. condiçÕes do meio 

d. comportamento e meio inseguros 

26. A ocorrência de acidentes estâ, em grande parte, relacio 

nada a falhas humanas: 

a. certo 

b. errado 



27. No caso que segue, marque as falhas humanas que provavel

mente provocaram o acidente: 

Um pedestre, ao atravessar a rua, foi colhido por um aut~ 

móvel, sofrendo graves ferimentos. O guarda-de-trânsito, 

ao fazer a ocorrência, ouviu testemunhas que afirmaramque 

o pedestre, ao cruzar a rua, lia um jornal e que o sinal 

estava amarelo. Outras disseram que o motorista desenvol 

via grande velocidade, não podendo parar o veículo ao pe~ 

ceber o sinal. Houve suspeita de que o motorista estives 

se alcoolizado. 

' 28. A coluna A refere-se a condiçÕes inseguras e a coluna B 

a causas de acidentes. Numere a coluna A de acordo com o 

tipo de causa a que esta associada cada condição. 

Coluna A Coluna B 

trânsito intenso 

curiosidade 

1. causas ambientais 

___ inaptidão 

___ maquinas defeituosas 

___ fadiga 

___ iluminação deficiente 

alcoolismo 

___ mâs condições das estradas 

2. causas humanas 

29. Na prevenção de acidentes de trânsito o fator mais 

tante ê: 

a. veículo em boas condiçÕes 

b. existência de regras de trânsito 

c. comportamento dos motoristas 

d. estrada e rua com sinalização 

impo~ 

30. Cite 4 condições que devem estar presentes em um carro, a 

fim de prevenir acidentes: 



31. Cite 4 condiçÕes das ruas e/ou estradas que podem 

car acidentes: 

pro v~ 

32. Cite 4 condiçÕes relacionadas ao ambiente que podem prov~ 

car acidentes: 

33. Indique uma medida que poderã ser usada para prevenir ca 

da uma das condiçÕes citadas na qu~stio 32. 

CondiçÕes: Medidas de prevençio 

34. Regras de trânsito existem para a segurança do cidadio.Ci 

te 4 regras que devem ser obedecidas por: 

Motoristas Pedestres: 

35. Todas as condições do meio podem ser modificadas para pr~ 

venir acidentes. 

a. certo 

b. errado 

36. Marque com um x(x) as regras de prevençio de acidentes no 

lar: 

( ) manter sempre o equipamento em perfeitas condiçÕes de 

uso 

( ) ler com atençao as instruçÕes dos aparelhos 

( ) guardar os medicamentos em local apropriado 

( ) adaptar a velocidade ãs condiçÕes da estrada 

( ) colocar panelas sobre o fógão com o cabo virado para 

dentro 



37. 

38. 

( ) atravessar a rua sempre nas faixas de segurança 

( ) obedecer a sinalização 

( ) usar capacete 

( ) andar de bicicleta sempre de frente para o trânsito 

( ) conservar as instalaçoes elétricas em perfeitas condi 
-çoes 

Marque com um x (x) as peças de vestuário utilizadas para 

- de acidentes de trabalho: prevençao 

( ) Õculos de proteçao 

( ) lenço 

( ) luvas de amianto 

( ) cinto de segurança 

( ) bolsas 

( ) capacete 

( ) avental 

( ) botas de borracha 

( ) gravata 

( ) calça Lee 

( ) pegadores especiais 

( ) - contra -mascaras gas 

Algumas medidas para prevenir acidentes na escola devem 

ser observadas. Marque com um x(x) aquelas medidas 

na escola. 

( ) inexistência de escadas 

( ) instalaçÕes elétricas em perfeito estado 

( ) colunas celíndricas 

( ) quadra de esportes 

usadas 

( ) orientação a alunos sobre prevenção de acidentes 

( ) equipamento escolar em perfeito estado 

39. Na prãtica de esportes devem ser observadas medidas de 

prevenção de acidentes. Marque com um x (x) aquelas rela-

cionadas ao desportista: 

( ) -mascara 

( ) roupas apropriadas 

( ) sapato 

( ) joalheira 

( ) cinto 



( ) boné 

( ) chuteira 

( ) protetor de dentes 

40. Para que um incêndio se inicie e necessária a combinação 

de três elementos: 

41. Um .incêncio pode ser provocado por diferentes causas. Ci 

te 4: 

42. Na prevenção de acidentes as legendas são muito utiliza

das. Dentre elas, a mais comum e a ordem: 

a. "Cuidado com incêndio" 

b. "Proibido fumar" 

c. "Evite incêndio" 

d. "Proteja-se contra incêndio 

43. Marque com um x (x) as medidas mais importantes para pr~ 

teção contra incêndio: 

( ) saÍdas de emergência de fácil acesso 

( ) elevadores automáticos 

( ) escadas exteriores em edifícios 

( ) mangueiras em armários trancados 

( ) boas condiçÕes de ventilação 

( ) rede de água com pressão 

( ) extintores de incêndio em condiçÕes de uso 

( ) orientação ã população sobre incêndio 

( ) cobertores 

( ) máscaras de oxigênio 

( ) sistema de alarme 

( ) treinamento de pessoal contra incêndio 

( ) limpeza do ambiente 

( ) instalaçÕes elétricas em boas condiçÕes 



44. Proteçio contra incindio implica na existincia: 

a. de const-ruçÕes -resis·te~1i ao fogo 

b. de equipamentos contra incindio 

c. de brigadas contra incindio 

d. todas as alternativas estio incompletas 

45. Em caso de incindio o mais importante ê: 

a. fechar portas e abrir janelas 

b. manter a serenidade e a ordem 

c. manter a serenidade e apagar as luzes 

d. procurar proteçio 

46. Marque com um x (x) os comportamentos que podem provocar 

incindio: 

( ) jogar papel no chão 

( ) brincar com fÓsforos 

( ) atirar cigarros acesos no chão 

( ) queimar lixo no quintal 

( ) derreter cera no fogo 

( ) ligar o fogão por mui to tempo 

( ) deixar a vâlvula de - aberta gas 

( ) fumar deitado 

( ) soltar papagaio 

(-) esquecer o ferro elétrico ligado 

( ) usar fÕsforos perto de âlcool 

( ) carregar gasolina em recipiente plástico 

( ) sobrecarregar a rede de energia elétrica 

( ) soltar balão junino 

47. A coluna A refere-se a organizaçÕes e a coluna B is suas 

finalidades. Nu~ere a coluna A de acordo com a sua finali 

dade. 

Coluna A Coluna B 

COPOM 1 • prevençao de acidente no trabalho 

D s v 2. combate a incindio 

p s 3. segurança no trânsito 

c B 4. atendimento medico de emergência 

5. segurança do cidadão 

6. prevençao de afogamento 



48. O que faz: 

• o guarda-de-trânsito? 

• o bombeiro? 

• o salva-vidas? 

• o inspetor de segurança? 

• o oatrulheiro? 

49. o uso de cores fortes na sinalização e um meio de preve~ 

ção de acidentes. Observe os simbolos abaixo e indique a 

cor que e usualmente empregada: 

Atenção cor: --------

Proibido cor: --------

Segurança cor: --------

50. Prevenir acidentes significa principalmente: 

a. avaliar o potencial de perigo 

b. saber prestar socorro imediato 

c. manter o ambiente seguro 

d. conhecer medidas de segurança 
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