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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O presente trabalho é fruto da experiência de estágio no projeto Kara a Kara, que 

tem como objetivo desenvolver ações de “educação sobre drogas” junto aos estudantes 
das escolas municipais de Fortaleza, bem como propiciar espaços de discussão e 
reflexão sobre temáticas importantes em seus cotidianos, como drogas, sexualidade, 
identidade e trabalho. 

O Projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Núcleo de 
Estudos sobre Drogas e sua atuação volta-se para promoção de saúde e cidadania, na 
medida em que ações educativas são desenvolvidas para melhoria da qualidade de vida 
e para o desenvolvimento de capacidade crítica e de sujeitos implicados com a 
construção de suas realidades sociais.  

O público-alvo são estudantes a partir de 14 anos das escolas municipais de 
Fortaleza. A metodologia se pauta na utilização do método psicossocial, visto que os 
conhecimentos são co-construídos, visando o desenvolvimento de sujeitos ativos na 
transformação e construção de suas realidades. 

Nesse sentido, procuramos desenvolver nesse trabalho uma articulação entre saúde e 
as ações promotoras de saúde e cidadania desenvolvidas pelo Projeto. Para tal, 
exploraremos um pouco do conceito de saúde com o qual iremos nos referir e 
recordaremos um pouco do percurso feito pela Saúde Pública/ Coletiva, a partir da 
implementação das políticas de saúde do Sistema Único de Saúde. Relacionaremos, 
ainda, os conceitos de prevenção e promoção de saúde com ações educativas. 

 
 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE SAÚDE 
 
 
O conceito de saúde, após sucessivas mudanças de ordem política e ideológica, 

vinculou-se também aos discursos e às práticas psicológicas, tendo em vista que, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ter boa qualidade de vida 
significa dispor de bem estar físico, psíquico e social. Para tanto, não há 



necessariamente ausência de doença, mas a capacidade de se integrar e participar do 
meio. Segundo González Rey (2004), 

 
 
"A saúde humana tem sido institucionalizada dentro do 

modelo biomédico numa perspectiva objetivista, naturalista e 
organicista que implica o trabalho acima da doença, conceito 
central desse modelo. Nesse sentido, a saúde foi definida como 
ausência de doença e, no melhor dos casos, como um estado de 
bem estar e qualidade de vida que pouco tem que ver com os 
processos envolvidos na produção de saúde." (p. 115) 

 
Dispor de saúde física consiste no pleno funcionamento do organismo e dos órgãos 

vitais. O conceito de saúde social está ligado ao conceito de subjetividade social, que 
"aparece constituída de forma única na processualidade de sua própria produção, a qual 
é constante por meio das ações dos sujeitos concretos nos diferentes espaços sociais 
concretos" (GONZÁLEZ REY, 2004. p. 130). A produção de uma subjetividade social 
se refere aos processos de doença e saúde, que mesmo conectados à biologia e à 
ecologia humana, também se constituem na subjetividade social produzida em cada 
sociedade concreta. A qualidade de vida, intrínseca ao conceito de saúde da OMS, 
consiste num processo de produção de sentido singular e não padronizável, influenciado 
pela realidade social em que o sujeito encontra-se inserido. 

O conceito de saúde psíquica é biopsicossocial, vislumbrando a esfera psicológica e 
social do indivíduo, sem desconsiderar a visão biológica, mas apresentando uma visão 
mais holística. Por ser um campo amplo, a saúde psíquica engloba algumas dimensões 
(leis, portarias, sistema de saúde público e privado, questão política e cultural), como 
um conjunto de ações de promoção e prevenção, integrando-se à saúde física e à social, 
tornando-as indissociáveis e permitindo uma visão mais ampla do que é saúde. 
 
 

3. O SUS E AS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
 
 
O Sistema Único de Saúde emerge a partir da Reforma Sanitária Brasileira, 

movimento da década de 70 que culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde 
em 1986, e de suas propostas políticas nos modelos de organização das práticas e 
serviços em saúde, inserindo-a constitucionalmente como direito de cidadania e dever 
do Estado. 

O sistema corresponde a um conjunto de ações e de serviços de saúde, que engloba 
as organizações de saúde municipal, estadual e nacional, bem como os serviços privados 
de saúde. Tem como objetivo a coordenação e integração das ações em saúde das três 
esferas do governo a fim de atender de maneira funcional às demandas por atenção à 
saúde. (Vasconcelos & Pasche, 2006). O SUS possui também a responsabilidade de 
coordenar ações promocionais e preventivas com as de cura e de reabilitação.  

Ao buscar desconstruir a visão tradicional vigente de se enfocar a saúde pela 
doença, o SUS incorporou ao seu sistema uma concepção ampliada de saúde, de forma 
que os fatores econômicos, culturais, sociais e biopsicossociais foram também incluídos 
nessa concepção.  

Nesse sentido, dentro do Sistema Único de Saúde e no âmbito da Saúde Pública/ 
Saúde Coletiva, várias são as estratégias que emergem com a finalidade de melhor 



articulação e compreensão dos fenômenos do adoecer e da cura, como os conceitos de 
prevenção e promoção de saúde.  

Embora tradicionalmente esses conceitos tenham ganhado destaque no que se refere 
às questões relacionadas à saúde, é na conceituação de promoção de saúde das 
populações que a Saúde Pública/ Saúde Coletiva se orienta (Sabroza, 1994).  

A promoção é um elemento da Atenção Primária à Saúde (APS), que surge na I 
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada na cidade de 
Alma-Ata em 1978 e é um dos objetivos do SUS. Resgatando o pensamento médico 
social vigente no século XIX, a promoção de saúde se expressa nas relações entre saúde 
e condições de vida (Czeresnia, 1999). Nesse sentido, são essas relações que 
configuram um novo cenário no que tange às discussões das práticas promotoras de 
saúde. 

 
A configuração do discurso da ‘nova saúde pública’ 
ocorreu em sociedades capitalistas neoliberais. Um dos 
eixos básicos do discurso da promoção da saúde é 
fortalecer a idéia de autonomia dos sujeitos e dos 
grupos sociais. Uma questão que se apresenta é qual a 
concepção de autonomia é efetivamente proposta e 
construída. (Czeresnia, 1999) 
 
 

O discurso de ações promotoras de saúde faz referência ao fortalecimento da 
autonomia dos sujeitos, porém uma questão importante seria a de se pensar essa 
concepção de autonomia no sentido em que ela seja um estímulo para potencializar a 
saúde das pessoas. 

Na perspectiva conservadora de promoção de saúde, há uma diminuição das 
responsabilidades do Estado e estas são conferidas aos sujeitos. Já na concepção 
progressista, enfatizam-se ações voltadas à melhoria da qualidade de vida das 
populações, abrangendo de maneira mais ampla a saúde e compreendendo os elementos 
globais e locais, como também os de natureza psíquica e social (Czeresnia, 1999). 

Esta ênfase na compreensão da saúde como um 
processo, no qual se prioriza a vida com qualidade ao 
invés da ausência de doença, situa a promoção da saúde 
em oposição crítica à medicalização da vida social e em 
defesa do posicionamento político em torno de relações 
sociais mais eqüitativas. Esse ponto vem ao encontro, 
em especial, da diminuição da desigualdade do estado 
de saúde entre as populações de um mesmo país, e 
entre os países, como alerta a Declaração de Alma-Ata 
(Brasil – MS, 2001), assim como relaciona as 
condições de vida com os níveis de saúde da 
população. (Marcondes, 2004) 

 
Promoção é definida de maneira mais ampla que prevenção. Estratégias de 

promoção estão voltadas para as transformações das condições de vida e de trabalho, 
demandando uma abordagem intersetorial.  No modelo da história natural das doenças, 
a promoção de saúde se relaciona ao primeiro nível de prevenção, responsabilizando-se 
por ações de proteção e educação em saúde.  No entanto, a compreensão atual desse 
conceito o remete a um campo amplo de conhecimentos e práticas em todos os níveis de 



atenção em saúde, não se constituindo, dessa forma, em um nível específico de atenção 
(Marcondes, 2004). 

Foi, então, na Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada em 
Ottawa (1986) que postulou a idéia da saúde como qualidade de vida resultante de um 
complexo processo condicionado por diversos fatores, como alimentação, renda e 
educação e trouxe um conceito com a visão positiva de saúde.  

 
A idéia de promoção envolve a de fortalecimento da 
capacidade individual e coletiva para lidar com a 
multiplicidade dos condicionantes da saúde. Promoção, 
nesse sentido, vai além de uma aplicação técnica e 
normativa, aceitando-se que não basta conhecer o 
funcionamento das doenças e encontrar mecanismos 
para seu controle. Essa concepção diz respeito ao 
fortalecimento da saúde por meio da construção da 
capacidade de escolha, bem como a utilização do 
conhecimento científico para com o discernimento de 
atentar para as diferenças e singularidades dos 
acontecimentos. (Czeresnia, 1999) 

 
 
 

Os conceitos de prevenção e promoção em saúde possuem fronteiras próximas, 
porém distintas. No entanto, falar em promoção é ainda um grande desafio para as boas 
práticas e políticas em saúde no sistema brasileiro. 

 
 
4. O PROJETO KARA A KARA E AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E 

CIDADANIA 
 
 
A partir dos conceitos supracitados, é possível inserir o projeto “Saúde, Trabalho e 

Cidadania – Conversando Kara a Kara” como um projeto que tem suas ações vinculadas 
à promoção de saúde e de cidadania.  

O Projeto Kara a Kara é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com o 
Núcleo de Psicologia do Trabalho – NUTRA – e o Núcleo de Estudos sobre Drogas – 
NUCESD – tendo suas ações iniciadas em abril de 2007 e término previsto para agosto 
de 2009. Seu público alvo são estudantes das escolas municipais de Fortaleza com faixa 
etária a partir de 14 anos, porém em alguns casos esse critério não é um determinante 
para a participação no Projeto. 

A proposta do referido Projeto é de desenvolvimento de ações de “educação sobre 
drogas”, bem como o desenvolvimento de uma consciência política e cidadã, 
comprometida com a melhoria da qualidade de vida, pois acreditamos que formas mais 
eficaz de enfrentamento desse complexo fenômeno podem ser realizadas a partir da 
redução da ignorância.  

Além da temática das Drogas, outros assuntos são abordados tais como reflexões 
sobre Identidade, Sexualidade e Trabalho. Essas temáticas são articuladas em Oficinas 
de Crescimento e Desenvolvimento pessoal, buscando criar espaços de discussão e 
estimular a reflexão crítica sobre a realidade na qual esses estudantes estão inseridos.  

O Projeto parte da compreensão de que é através da atividade e da educação que as 
pessoas podem se construir como sujeitos de deveres e direitos, implicados ativamente 



com a transformação de sua realidade e atuando como agentes multiplicadores dessa 
proposta.  

A metodologia utilizada é o método psicossocial de caráter teórico-vivêncial, no 
qual as pessoas envolvidas são consideradas protagonistas de seus saberes. É 
fundamental, portanto, que todos participem, entendendo participação como, segundo a 
definição de Juan Dias Bovenave ( apud Pereira, 2002), tomar parte, fazer parte e ter 
parte em algum empreendimento.  

O método psicossocial visa o desenvolvimento da participação, da organização e da 
consciência política do cidadão. Nesse sentido, faz-se necessário alguns pontos para 
emprego do método, como a inserção e familiarização, estabelecimento do contrato, dos 
objetivos e da forma de execução, desenvolvimento participativo dos temas e avaliação 
final. Na realização das oficinas, utilizam-se recursos lúdicos como dinâmicas de 
grupos, recursos áudio-visuais (filmes e músicas), rodas de conversa, de forma que 
espaços de reflexão e discussão sejam construídos juntamente com os estudantes.   

A partir do exposto, é possível falar de ações promotoras de saúde, já que o projeto 
é construído com a proposta de reduzir e minimizar os danos causados pelo uso e abuso 
de substâncias psicoativas. Nesse sentido, a educação é utilizada como uma ação 
promotora de saúde, na medida em que é uma estratégia redutora de danos.  

As drogas acompanham o decurso da humanidade. Utilizadas para rituais, curas 
medicinais, mediação para encontro com os deuses ou mesmo como remédios, as 
drogas e o seu eventual uso adquiriram vários significados e sentidos com o 
desenvolvimento da sociedade, constituindo, atualmente, um tema bastante complexo. 
De mediadoras dos deuses, as drogas passaram a ser problema de saúde pública, devido, 
principalmente, ao consumo abusivo e indevido dessas substâncias. 

Nesse sentido, políticas “anti-drogas” de prevenção são efetuadas, porém observou-
se que elas não têm conseguido obter resultados satisfatórios no que concerne a essa 
questão.   

As ações do Projeto pretendem desmistificar a droga, vista como um ser dotado de 
personalidade própria, e tenta descentralizar dela o problema. Quando falamos em ações 
educativas, referimo-nos ao desenvolvimento de uma consciência crítica e a formação 
de cidadãos, prontos para decidirem e fazer escolhas. 

Falamos em promoção na medida em que ações educativas são desenvolvidas para a 
melhoria da qualidade de vida dos estudantes, estimulando a sua autonomia, procurando 
compreender de forma ampla os condicionantes que estão implicados em suas 
realidades. Acreditamos que através da educação, principalmente, que é possível a 
formação de pessoas como sujeitos críticos e transformadores, atuando ativamente nas 
realidades sociais em que estão inseridos e implicados com a saúde individual e 
coletiva. 

 Ao lançar um olhar diferente e sensível em relação às substâncias psicoativas, o 
Projeto Kara a Kara pretende viabilizar a construção de uma relação saudável numa 
cultura em que o uso e o abuso dessas substâncias é bastante comum.  

Direta e indiretamente já foram atendidos mais de 4.000 estudantes e os resultados 
são bastante satisfatórios. O método psicossocial também foi um grande facilitador na 
obtenção de bons resultados. Observa-se, no decorrer da realização do Projeto em 
algumas escolas, que quando há a criação de espaços que possibilitem a troca de 
conhecimentos e o diálogo, há um estímulo ao desenvolvimento do protagonismo 
juvenil, bem como o desenvolvimento de uma consciência política cidadã, e são essas 
ações que intermediam a promoção de saúde. 

 
 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O Projeto Kara a Kara foi criado com o objetivo de promover saúde e cidadania para 

estudantes da rede municipal, assim como para criar e facilitar espaços de discussão e 
de exposição e troca de opiniões. Nesse sentido, visamos a formação e o 
desenvolvimento de uma reflexão crítica dos estudantes sobre a realidade em que estão 
inseridos. 

A partir das avaliações do projeto por parte dos alunos, realizadas ao fim de cada 
última oficina, bem como a realização de dois Fóruns englobando os estudantes das 
escolas atendidas, consideramos que nossos objetivos foram alcançados com êxito, 
tendo em conta que cada estudante age como multiplicador de informações, de forma a 
atingir indiretamente o triplo de pessoas que participaram efetivamente do projeto, além 
de estarem mais ativos nas discussões, o que antes de mostrava não acontecia.  

Nesse sentido, as ações do projeto corroboram com as ações de promoção em saúde, 
ampliando os conceitos e revendo as fronteiras tão tênues que existem entre a Eduação, 
Saúde e Cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
CZERESNIA, D. The concept oh health and the diferende between promotion 

and provention. Cadernos de saúde pública, 15(4):701-710, 1999. 
 
MARCONDES, Willer Baumgarten. A convergência de referências na promoção 

da saúde. Saude soc. vol.13 no.1 São Paulo Jan./Apr. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010412902004000100002&script=sci_arttext&t
lng=es >. Acesso em 24/07/09. 

 
PAIM, Jairnilson S. e ALMEIDA FILHO, de Naomar. Saúde coletiva: uma "nova 

saúde pública" ou campo aberto a novos paradigmas? Rev. Saúde Pública vol. 32 n. 
4 São Paulo Aug. 1998. Disponível em < 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489101998000400001
>. Acesso em 24/07/09. 

 
PEREIRA, W. C. C. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, método 

e prática. Vozes: PUC Minas, Belo Horizonte, 2002. 
 
SABROZA, P. C. Saúde pública: procurando os limites da crise. Rio de Janeiro: 

Ensp/ Fiocruz, 1994. 
 
SENA E SILVA ET AL. Psicologia e Redução de Danos – Reflexões 

Preliminares a partir de uma perspectiva biopsicossocial. Arte visual, Fortaleza, 
2004. 

 
VASCONCELOS, Cipriano Maia de, PASCHE, Dário Frederico. O Sistema Único 

de Saúde. IN: CAMPOS et al. Tratado de Saúde coletiva. HUCITEC/FOCRUZ, Rio de 
Janeiro, 2006. 
 
REY, Fernando Luis González. Psicologia Social e Saúde. IN: SILVA, Maria de 
Fátima de Sena e, AQUINO, Cássio Adriano Braz de.  Psicologia Social  - 
Desdobramentos e Aplicações. Escrituras Editora, São Paulo, 2004. 


