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Resumo 

A cidade de Lucas do Rio Verde-MT não possui Hemocentro, porém quando se necessita de 

sangue, o mesmo vem do Hemocentro de Sorriso-MT. Desta forma, faz-se necessárias 

campanhas no município visando contribuir para a manutenção do estoque de sangue do 

Hemocentro da localidade vizinha. Com ações de caráter motivador e educacional pretendeu-

se formar multiplicadores das informações sobre doação de sangue e verificar o perfil dos 

doadores de sangue do município. Para alcançar tais objetivos realizaram-se oficinas/palestras 

com os alunos dos terceiros anos da Escola Estadual Dom Bosco, buscando desmistificar os 

equívocos de compreensão relativos à doação e ressaltar a sua importância, e uma campanha 

de doação de sangue na cidade. O projeto foi desenvolvido pelos professores de biologia, 

língua portuguesa, artes, matemática, sociologia e filosofia. Cada aluno, de acordo com as 

suas potencialidades, ficou responsável por desenvolver uma ação dentro do projeto. Para o 

desenvolvimento das atividades contou-se com parceria de empresas e da Secretaria 

Municipal de Saúde. Os alunos participaram da campanha de doação e ajudaram no dia da 

doação. Neste dia realizaram-se entrevistas para registrar o perfil de doadores de LRV-MT e 

verificou-se que dos entrevistados, 56% foram do sexo masculino e 44% do feminino, destes 

51% são doares regulares. A faixa etária que teve maior número de doadores foi entre 21 e 25 

anos. Dos entrevistados, 71% possuem ensino médio, 73% estão a menos de 10 anos no 

município e para 49% das pessoas está foi a primeira vez que doaram sangue. E 60% doaram 

pelo motivo de poderem ajudar alguém. Para 32%, muitas pessoas não doam sangue por medo 

de contrair doenças. Os doadores ficaram sabendo da campanha por intermédio da mídia, por 

alunos da escola, por cartazes e faixas informativas e panfletos distribuídos por alunos. E 

todos acreditam que deveria ter um banco de sangue na cidade. O desenvolvimento desta 

temática oportunizou a desmistificação da doação restrita a locais como hemocentros, 

viabilizando uma coleta no município e ajudando a diminuir as faltas no banco de sangue da 

região. Incentivou o exercício da cidadania e reforçou o vínculo com a responsabilidade social 

da instituição de ensino e das empresas participantes do projeto, que demonstraram 

receptividade ao assunto. As atividades desenvolvidas despertaram nos estudantes a 

compreensão de que a doação de sangue é um ato de cidadania e solidariedade, tendo em vista 

que muitos tornaram-se, de fato, doadores. 
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O sangue é um tecido líquido que circula pelo corpo, carreando oxigênio e nutrientes a 

todos os órgãos (LEAVELL e TROUPH, 1979, SMELTZER E BARE, 2002). Até hoje não 

existe nenhum substituto para o sangue, portanto o doador é a única fonte de sangue para 

quem necessita de seus hemocomponentes ou hemoderivados. 



A ciência avançou muito e fez várias descobertas na área da saúde, porém quando uma 

pessoa precisa de uma transfusão sanguínea, ela só pode contar com a solidariedade de outras 

pessoas (MOURA et al, 2006). 

Há várias situações que a transfusão se faz vital, como nos pacientes vítimas de 

acidentes de trânsitos, pacientes com grandes queimaduras, pacientes hemofílicos, anêmicos, 

com problemas de coagulação sanguínea e outras situações de emergência. 

Historicamente a doação de sangue é acompanhada por mitos e tabus, advindos de uma 

época em que a qualificação técnica-científica era incipiente. A cultura brasileira tem se 

mostrado adversa à doação voluntária, habitual e espontânea de sangue em decorrência de 

mitos, preconceitos e tabus socialmente arraigados, contexto sociocultural resultante de 

inúmeros e interligados fatores que permeiam a evolução da política de sangue e sua 

implementação no país (1). A partir de 1970, o cenário foi se aperfeiçoando e atualmente os 

serviços de hemoterapia são seguros e confiáveis, baseados em conhecimentos técnico-

científicos de ponta. 

A busca por doadores tem se constituído uma preocupação constante das autoridades 

sanitárias. A Organização Mundial de Saúde – OMS preconiza (objetivando atender a 

demanda transfusional de cada país) que 3% a 5% da população com idade entre 18 e 65 anos 

sejam doadoras voluntárias de sangue (1). A quantidade total de doadores de sangue no Brasil 

corresponde, a cada ano, a menos de 1% da população.  

Pesquisas realizadas na Europa mostram que 5% da população são doadores de sangue e 

o fazem de forma regular e sistemática (3 ou 4 vezes ao ano). Estes doadores regulares dizem 

que doam sangue porque viram seus pais fazê-lo. As pesquisas também ressaltam que o fato 

de a Europa ter sofrido com duas grandes guerras, no século passado, teria contribuído para 

forjar o espírito cívico, o sentimento de solidariedade ante a dor e a ameaça à vida, 

transformando assim a doação em um hábito aprendido e transmitido de geração em geração e 

que persiste até os dias atuais (2). 

A doação de sangue é atualmente regulamentada pela Portaria nº 343/2002, do 

Ministério da Saúde (3), que estabelece e ratifica o disposto na Constituição Federal em vigor, 

enfatizando que a doação de sangue deve ser altruísta, voluntária e não gratificada direta ou 

indiretamente(4).  

A escassez de sangue no Brasil é um problema que vem sendo combatido graças aos 

esforços empreendidos e requer a adoção de estratégias. Em novembro de 1998, o Ministério 

da Saúde institui o Programa Nacional de Doação Voluntária de Sangue - PNDVS, como 

parte integrante da Meta Mobilizadora Nacional (sangue seguro em todo o seu processo), que 



tem como objetivo sensibilizar e envolver a sociedade brasileira, levando-a a participar 

ativamente do processo de doação de sangue de forma responsável e consciente, através de 

ações educativas e de mobilização social, visando à garantia da quantidade adequada à 

demanda do país e à melhoria da qualidade do sangue, componentes e derivados(5). 

Uma nova consciência dos profissionais de bancos de sangue associados à pressão 

regulamentar dos órgãos fiscalizadores, têm tornado a doação um processo seguro, sem riscos 

para o doador e essencial para garantir a qualidade do processo desde a coleta até a transfusão. 

No mundo inteiro, a demanda por transfusões de sangue tem aumentado à medida que 

cresce o número de acidentes, violência e doenças. 

A doação de sangue é um problema nacional e que não pode se esgotar em um projeto 

pontual. Naturalmente doa-se sangue porque alguém dele precisa.  

Pela facilidade e segurança com a qual pode ser retirado, associado ao enorme benefício 

para quem dele necessita doar sangue pode ser considerado um gesto simples de pessoas 

dispostas a ajudar o próximo, contribuindo para a cura de enfermos. Doar para aquele que não 

conhecemos pode ser considerado um ato de profundo humanismo e respeito ao próximo. 

Considerando que muitos jovens possuem um desejo marcante de contribuir para sua 

comunidade, porém não sabem como, o projeto busca estimulá-los a desenvolver seus valores 

humanos e éticos exercendo na prática sua cidadania por meio da doação de sangue. Porém, 

os estudantes que não podem doar sangue podem incentivar outra pessoa a respeito da 

importância da doação, tornado-se agentes multiplicadores. Dessa forma, pode-se evitar que 

os bancos de sangue fiquem desabastecidos e evitar a perda de uma vida, por uma questão, 

teoricamente, tão simples. 

Com ações de caráter motivador e educacional pretendeu-se formar multiplicadores 

das informações sobre doação de sangue e verificar o perfil dos doadores de sangue do 

município. Para alcançar tais objetivos realizaram-se oficinas/palestras com os alunos dos 

terceiros anos da Escola Estadual Dom Bosco, buscando desmistificar os equívocos de 

compreensão relativos à doação, ressaltar a sua importância, e instituir uma campanha de 

doação de sangue na cidade. 

O projeto de caráter interdisciplinar e solidário surgiu no ano de 2007, durante a aula 

de Biologia com os alunos dos 3º anos da Escola, quando estudavam sobre os grupos 

sanguíneos.  

A escola como conhecemos hoje, está organizada de forma a considerar uma seriação 

de conteúdos, geralmente do mais simples ao mais complexo (conforme definido por um 

grupo de especialistas), e a trabalhar com diferentes conteúdos de forma compartimentada. 



Cada disciplina trata das suas questões sem que haja interações entre conteúdos de diferentes 

áreas do conhecimento e sem que se leve em conta os interesses, aspirações e os diferentes 

níveis de construção intelectual do estudante. Espera-se, neste contexto que todos os alunos 

aprendam as mesmas coisas e que isto ocorra em um mesmo tempo. Porém, sabemos pela 

nossa própria experiência e observação que isto não ocorre e, muitas vezes, a escola acaba por 

produzir a ignorância e o fracasso do aluno que não consegue adaptar-se a ela. 

Dessa maneira, encontramos no trabalho desenvolvido através de projetos 

interdisciplinares a contemplação das diferenças de interesses, de tempo, que instiguem a 

curiosidade do aluno e permitam que professores e alunos de diferentes áreas atuem num 

mesmo trabalho. 

Ao propor uma metodologia de aprendizagem, bem como um conjunto de métodos e 

técnicas de aprendizagem, voltados para a utilização em grupos, com estratégias de 

desenvolvimento de competências e habilidades, requer que trabalhemos a aprendizagem e o 

desenvolvimento tanto pessoal quanto social. Sendo assim, o papel que o professor 

desempenha nesse processo é o de mediador da ação docente, enxergando o aluno como 

agente de sua aprendizagem. Desta maneira, o trabalho valoriza a participação do educando e 

do educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e 

desenvolvimento de suas atividades, bem como da formação de um sujeito que saiba 

cooperar, ter autonomia e ser socialmente consciente. Essa metodologia apresenta como um 

princípio ativo e integrador e objetiva minimizar a artificialidade da escola e aproximá-la, o 

mais possível, da realidade e da vida do aluno. 

Este trabalho, portanto, apresenta uma experiência de um projeto de aprendizagem, 

destacando a possibilidade de trabalhar os conteúdos pedagógicos de forma interdisciplinar. 

Professores de biologia, língua portuguesa, artes, matemática, sociologia e filosofia, e 

alunos das turmas se organizaram para o desenvolvimento do mesmo. 

Os professores de biologia desenvolveram todo o conteúdo sobre herança de grupos 

sanguíneos na espécie humana e doação de sangue. Os professores de português trabalharam 

com produção de texto e os de artes com confecção de cartazes e desenhos sobre o tema. As 

questões éticas e as leis que regem a doação de sangue foram trabalhadas com as disciplinas 

de sociologia e filosofia. Com a ajuda do professor de matemática, os alunos tabularam os 

dados e construíram gráficos sobre o perfil dos doadores de sangue. 

Todo o conteúdo foi trabalho no primeiro semestre do ano letivo e a campanha e o dia 

da doação ocorreu no segundo semestre. 

Para o desenvolvimento do trabalho contou-se com a participação de três empresas. 



A Secretaria Municipal de Saúde também participou do projeto disponibilizando seus 

funcionários para trabalharem no dia da doação. 

A divulgação (campanha) foi realizada pelos alunos e acontece na escola, em salas de 

aula, rádio-escola, e por meio de cartazes, e fora da escola com panfletagem, faixas e meios 

de comunicação local (rádio e TV). 

No dia da doação de sangue, os alunos ajudam recepcionando os doadores, fazendo o 

cadastro, e ajudando a servir o lanche após a doação. E, aplicaram um questionário para 

verificar o perfil dos doadores de sangue. 

A partir da análise dos questionários, verificou-se que dos entrevistados, 56% foram do 

sexo masculino e 44% do feminino, destes 51% são doares regulares. Com base nas condições 

existenciais e socioculturais do universo feminino, em que qualidades como altruísmo, 

solidariedade e compromisso social foram forjadas pelas suas vivências na luta e conquista do 

seu espaço e nas experiências intrínsecas à feminilidade (em que se insere e destaca a 

maternidade), as campanhas também pretendem esclarecer e sensibilizar a mulher para a 

doação de sangue, destacando ainda as poucas situações em que a mulher não poderia doar 

sangue: durante a gravidez, a amamentação e três meses do pós-parto, enfatizando que mesmo 

a menstruação não a contra-indicava. Em face do exposto, constata-se uma grande 

participação da mulher nesta causa, apesar de representar a menor parcela. 

A faixa etária que teve maior número de doadores foi entre 21 e 25 anos. Tal 

peculiaridade observada no grupo (doadores de faixa etária jovem) demonstra que o trabalho 

educativo realizado continuamente para o público jovem tem obtido êxito na motivação e 

captação desse grupo, que responde satisfatoriamente, portanto, às ações realizadas. Podemos 

inferir, também, que a juventude pode ser um fator preponderante na conquista de doadores 

espontâneos de sangue, haja vista que estes não estão imbuídos das idéias preestabelecidas 

que ainda perduram na sociedade brasileira acerca da doação de sangue, e, por conseguinte, 

mais receptivos às ações educativas propiciadas. 

A escolaridade é, certamente, um fator decisivo para a conquista e fidelização de 

doadores espontâneos de sangue, para a conscientização do seu papel na co-responsabilidade 

social e cidadã. Dos entrevistados, 71% possuem ensino médio. Este perfil predominante na 

amostra demonstra que o programa interventivo tem encontrado maior respaldo em grupos 

com maior escolaridade, respondendo ao apelo de solidariedade coletiva, que é a doação 

espontânea de sangue, tornando-se doadores habituais que colaboram com o estoque de 

sangue e a segurança transfusional. 



E 73% dos doadores estão a menos de 10 anos no município e para 49% das pessoas 

está foi a primeira vez que doaram sangue. Este dado é considerado positivo, pois indicativo 

de que tabus sobre a doação de sangue estão sendo vencidos. E, 60% doaram pelo motivo de 

poderem ajudar alguém. Mais que o desejo de ajuda humanística, as pessoas estão 

expressando consciência de dever cívico, senso de co-responsabilidade pela saúde coletiva. 

Podemos considerar, portanto, que o conhecimento preponderante acerca da importância da 

doação de sangue habitual reside na garantia de “salvar vidas”. 

Para 32%, muitas pessoas não doam sangue por medo de contrair doenças. Os doadores 

ficaram sabendo da campanha por intermédio da mídia, por alunos da escola, por cartazes e 

faixas informativas e panfletos distribuídos por alunos. Sabe-se que há maior abrangência das 

campanhas veiculadas pelo rádio, no entanto a influência dos amigos encontra-se em primeiro 

lugar. 

Todos doadores acreditam que deveria ter um banco de sangue na cidade. 

A cidade de Lucas do Rio Verde-MT não possui Hemocentro, porém quando se 

necessita de sangue, o mesmo vem do Hemocentro de Sorriso-MT. Desta forma, faz-se 

necessárias campanhas no município visando contribuir para a manutenção do estoque de 

sangue do Hemocentro da localidade vizinha. 

Com o desenvolvimento do projeto verifica-se que houve participação crescente dos 

alunos, dos professores e da comunidade. 

Desta forma, o projeto contribuiu para a desmistificação da doação de sangue, 

viabilizando uma coleta no município e ajudando a diminuir as faltas no banco de sangue da 

região. Incentivou o exercício da cidadania e a promoção da saúde dos cidadãos que precisam 

de transfusão sangüínea. 

Não obstante, o desenvolvimento desta temática oportunizou a desmistificação da 

doação restrita a locais como hemocentros. Reforçou o vínculo com a responsabilidade social 

da instituição de ensino e das empresas participantes do projeto, que demonstraram 

receptividade ao assunto. 

Enfim, as atividades desenvolvidas despertaram nos estudantes a compreensão de que a 

doação de sangue é um ato de cidadania e solidariedade, tendo em vista que muitos tornam-se, 

de fato, doadores. 

O projeto começou em 2007 como uma pequena iniciativa e hoje é uma das atividades 

mais esperadas e motivadoras para os alunos. Uma vez que eles colocam em prática o 

conteúdo estudado e por estar contribuindo para minimizar um problema de responsabilidade 

social. 



A prática educativa, através de projetos, proporcionou a aprendizagem significativa ao 

educando, que é o sujeito do seu próprio conhecimento. Essa prática pedagógica vinculou-se à 

proposta pedagógica da escola, com a preocupação de desenvolver, nas diversas situações de 

ensino e aprendizagem, um ensino dinâmico, envolvente e prazeroso e de permitir a 

participação, a colaboração e a interação dos educandos. E para que de fato essas ações se 

concretizassem foram necessárias várias reflexões sobre o papel da escola, sua função social e 

o significado das experiências escolares para aqueles que dela participam. 

Trabalhar com essa proposta, porém, implicou desafiar a linearidade e a fragmentação 

de currículos disciplinares e disciplinados, presos por programas elaborados e pré-definidos 

pelos livros didáticos; que demandou por parte da equipe pedagógica a reorganização de 

tempos e espaços escolares, que anteriormente se prendiam ao cumprimento das grades 

curriculares. 

A estratégia utilizada pelos educadores no desenvolvimento do projeto proporcionou ao 

aluno a autonomia, a liberdade para pesquisar e formar seu próprio conceito, fazendo suas 

análises e comparando suas hipóteses, levantadas no início do projeto, fazendo com que a 

construção do conhecimento e a aprendizagem adquirida no decorrer do processo sejam 

significativas para ele. 
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