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Como lidar com a “intrusa”, a hóspede que não 
convidamos, que não queríamos receber mas que foi 
ficando, para a qual damos um nome, o nome da 
doença, da ferida, da deficiência. Agora precisamos 
aprender a compor com ela, encontrar as palavras para 
falarmos dela, “tratá-la bem” ao tratarmo-nos. 
Que tempo é este que se instaura então, o tempo da 
doença. Será um tempo da impotência, um tempo 
morto? Será o tempo de uma experiência que, tocando 
o corpo, nos faz experimentá-lo de outra forma, em sua 
fragilidade e seus limites, e nos ensina nossa finitude? 
E se for, qual(is) o(s) caminho(s) aberto(s) então por 
essa aprendizagem? 
 
Christine Delory-Momberger (Revista da FAEEBA, 
2016, p. 25) 
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RESUMO 
 

O tema da pesquisa é relevante por se tratar de saberes e fazeres educativos que 
estão no cotidiano da escola. A trajetória educativa e profissional da pesquisadora 
contribuiu para que percebesse o quanto é latente e pouco discutida pelos 

profissionais da educação a promoção da saúde. Esta pesquisa teve como objetivo 
investigar como tem sido implementada no espaço escolar brasileiro a política 
intersetorial de promoção de saúde através do Programa Saúde na Escola (PSE), 

nas duas primeiras décadas do século XXI, conforme produção e circulação na 
literatura acadêmica da área de educação e saúde. Nesta busca, deu-se ênfase ao 
Componente de ação III do PSE: Formação. Optou-se metodologicamente em 

realizar um estado da arte a partir de uma pesquisa bibliográfica. Para tanto, foram 
analisados documentos referenciais da Política Nacional de Promoção da Saúde e 
da implementação do PSE. Além disso, fez-se o levantamento de publicações 

realizadas na Revista Ciências e Saúde Coletiva da ABRASCO (Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva) e na Revista Brasileira de Educação da ANPED 
(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), no período de 

2007 e 2016. Nos resultados do estudo, notou-se que, embora haja interesse de 
pesquisadores de diversas regiões do país, ainda há pouca produção da área de 
educação sobre o tema. Reafirmado, assim, o reconhecimento da escola para a 

promoção da saúde, porém sendo o PSE uma ação vigente na escola é 
aparentemente pouco reconhecida na área de educação. Um outro resultado aponta 
para importância da devida atenção na formação dos profissionais envolvidos, sejam 

eles de atenção básica à saúde ou de educação básica como forma de 
fortalecimento recíproco e intersetorial dos seus saberes e fazeres. Sem uma 
qualificação dialógica, contínua e colaborativa, o PSE – enquanto a maior política 

pública de promoção de saúde desenvolvida hoje no espaço escolar brasileiro – fica 
enquanto prática ameaçada. Este estudo contribui, com seus resultados, para a 
produção e circulação de conhecimentos acerca da temática de educação e saúde 

no Brasil. 
 
Palavras-chave: Promoção da saúde; Programa Saúde na Escola; Saúde na 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is relevant as it focuses on knowledges and practices that characterize 
daily schooling. My personal educational and professional path has contributed to 
acknowledge to what extend health promotion is not properly discussed at school. 

This study aims to research whether and to what extend the Brazilian inter-sectorial 
policy of health promotion is implemented by the Health Program in Schools 
(Brazilian abbreviation: PSE), analyzing the first two decade of the XXI century, 

referring to publications and circulations of academic literature related to health and 
education. The Third Action Component of the Health Program in School, the 
Training,  represented the focus of this study. The methodology involved was based 

on bibliographical research. For this purpose, the National Policy of Health Promotion 
 and the Implementation of PSE documents have been analyzed. Besides, 
documents published by Science and Public Health Journal of ABRASCO (Brazilian 

Association of Public Health) and Brazilian Journal of Education by ANPED (National 
Association of Post-Graduation and Research on Education, from 2007 till 2016, 
were taken into consideration. The prominent results of this research have showed 

that, despite it existed researcher interests related different Brazilian regions, there is 
still limited publications about education on this topic. Thus, it is acknowledged the 
importance of health promotion at school, however the PSE, performed in schools, is 

apparently less recognized for the education sector. Another result has indicated that 
the training for PSE involved teachers is important. This training is mainly about 
either primary health care or primary education. This practice allow to mutually 

strengthening knowledges and practices. The Health Promotion in Schools, being the 
main public policy of health campaign in Brazilian schools nowadays, is on threat. 
For this reason, it is suggested to implement a dialogical, continuous and 

collaborative qualification. This study contributed, through its results, to deep and 
circulate knowledge on education and health in Brazil. 
 

Keywords: Health promotion; Health Program; Health at school.  
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 INTRODUÇÃO 

 

Esta proposta de pesquisa nasceu de uma inquietação resultante de minha 

experiência profissional e educativa, por reconhecer a potência da interlocução 

intersetorial, no trabalho colaborativo entre os setores da educação e da saúde, 

principalmente por acreditar na importância da escola para a promoção de saúde. 

Em minha história de vida, o trabalho colaborativo, os saberes e práticas educativas 

abordando temas relativos à saúde no espaço escolar sempre me instigaram.  

Venho de uma trajetória de percepção do mundo e reflexão sobre o 

cotidiano, instigada com processos educativos e seus resultados práticos, 

principalmente, no que diz respeito aos processos de desenvolvimento social. Muitas 

vezes, como pesquisadora e educadora, alguns conteúdos e situações se 

demonstraram muito maiores que eu, como uma grande área que se explorada 

renderia bons conhecimentos refletindo em minha trajetória.  

Como educadora, atuei e atuo com a formação de professores e lideranças 

comunitárias para a promoção da saúde. Acompanhei e vivenciei situações em que 

lidar com os saberes correspondentes ao campo da saúde se demonstraram como 

um desafio às práticas de quem educa.  

Concluí a graduação em Pedagogia para a Educação Básica em 2005. 

Desde os primeiros semestres, a contribuição de Paulo Freire me chamou a atenção 

e passei a desenvolver atividades educativas em comunidades da periferia de 

Salvador, Bahia, ainda no ano de 2001. A experiência como educadora social 

popular me levou a diversos percursos em educação e autoformação. Fui 

alfabetizadora de crianças, jovens e adultos no ensino formal, coordenei a 

qualificação de lideranças comunitárias, professores de escolas comunitárias, dentre 

outros.   

Meu percurso profissional fundamenta-se na educação popular. É o que me 

desafia na busca por perceber a complexidade de certas relações e a importância de 

dialogar com algo que não está dado, exposto, desvelado. Sempre que alguém 

apresentava relato ou informação sobre um adoecimento, eu me perguntava: como 

se aprende a ter saúde? Como se ensina a cuidar da saúde?  

Mais que isso, eu me questiono sobre por que remediar se podemos 

previnir? Por que tratar efeitos e não resolver a causa? Muito embora essas 

indagações fossem apenas ideias, elas ocorriam sempre que um novo dado surgia. 
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A pergunta era recorrente acerca de questões entre saúde x doença x cura x 

prevenção.  

Trabalhei e venho atuando profissionalmente desde 2001 com educação 

popular com o escopo de contribuir na esfera do desenvolvimento social.  Nessa 

área, percebemos o quanto as condições de saneamento, de produção, de trabalho, 

de educação e consumo muitas vezes resultam na negação do direito à saúde. As 

dinâmicas contemporâneas e as opções de consumo são um convite ao não cuidado 

a não prevenção.  

Desde sempre, alguns aspectos relativos à saúde me chamaram a atenção. 

Entre 2006 e 2011, atuei com um projeto de formação de educadores sociais para 

transposição da teoria para a prática respaldada por saberes teóricos sistematizados 

na educação popular e os conhecimentos e vivências dos educandos.  

Foi desta experiência, cujos saberes e práticas de quem atuava na escola e 

na comunidade eram insumos para a produção de novas práticas e conhecimentos, 

que recebi o convite para atuar, especificamente, com a promoção da saúde 

comunitária a partir da escola na formação de professores, lideranças comunitárias e 

alunos da educação  básica, em Moçambique, na África, onde intervi por cerca de 

dois anos.  

Senti-me desafiada a atuar diretamente com a Promoção da Saúde 

Comunitária dialogicamente, trabalhando com a formação de professores, lideranças 

comunitárias e alunos da educação básica para a partir da escola e dentro dela 

promover a saúde. Assim, entre os anos de 2011 e 2013, uni os dois polos de minha 

formação profissional – escola e comunidade –, na perspectiva da práxis ação-

reflexão-ação.  

Os professores e dirigentes locais acreditavam não ter conhecimentos 

suficientes para lidar com as questões formativas a qual deveriam desenvolver em 

sala de aula e na comunidade. Ao mesmo tempo, acreditavam que a escola 

ensinava algo que em casa as crianças não tinham condições de colocar em prática.  

Foi importante dialogar para a Promoção da Saúde Comunitária com 

crianças e adultos, mobilizar as lideranças, trabalhar em três vertentes da existência 

deste corpo escolar: casa, comunidade e escola. Ao mesmo tempo, percebia a 

gama de possibilidades que se desdobravam da formação dos professores em 

conjunto com os colegas da saúde e várias dificuldades – seja para os profissionais 
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de educação, seja para os profissionais da saúde – vinham à tona: abrir mão de 

conceitos e práticas profissionais pré-estabelecidos, ampliar a àrea de 

conhecimento, dividir responsabilidades, gestão do tempo, a compressão das 

necessidades do outro, dentre outros. Concomitantemente, vinha a percepção de 

que, mesmo não sendo um tema recorrente nas discussões sobre a formação de 

professores, os saberes da promoção da saúde e os saberes da educação, 

afetavam o trabalho das equipes de atenção saúde e o trabalho dos professores na 

escola, mas a colaboração ativa entre eles ajudavam os alunos a desenvolverem 

práticas cotidianas mais saudáveis dentro da escola. 

  Foi assim que entrei e aprofundei a discussão sobre a Promoção de Saúde 

Comunitária na escola. Aprendi muito! Inspirada pelos resultados da formação para 

a promoção da saúde em Moçambique, refletindo a minha trajetória formativa como 

aluna, professora da educação básica na escola pública, educadora popular 

permaneci inquieta com o tema ao retornar para meu país. 

No Brasil, a estratégia vigente é o Programa Saúde na Escola (PSE). 

Instituído pelo Decreto Presidencial N° 6286 de 5 de dezembro de 2007, é 

considerado a principal Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

direcionada ao público da educação básica cujo foco envolve a escola.  

Dialogar com os sujeitos que já estão envolvidos nesse processo é um 

passo na busca da prevenção, do cuidado e do fortalecimento da escola como um 

espaço social importante. Alguns estudos apontam para importância da formação 

dos profissionais envolvidos no PSE como meio de ampliar as condições 

necessárias para que possam contribuir em ações que resultem na capacitação de 

educandos, familiares e comunidade como atuantes na melhoria da sua saúde e 

qualidade de vida.  

O Programa Saúde na Escola, como estratégia de integração e articulação 

permanente das políticas e ações de educação e saúde intersetoriais dos Ministérios 

da Saúde e Educação, prevê a relação colaborativa na educação básica entre a 

comunidade escolar e as equipes de saúde da família como meio de contribuir para 

a “formação integral dos estudantes da rede pública da educação básica por meio 

de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde” (BRASIL, 2007, p. 01). 

As ações seguem os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 

universalidade, integralidade, resolutividade, descentralização, participação, 
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autonomia, equidade, intersetorialidade, racionalidade. Elas devem considerar o 

“contexto social e escolar” do educando, “diagnóstico local” da saúde do escolar e a 

“capacidade operativa” para atendimento, encaminhamento, formação e orientação 

(BRASIL, 2007, DECRETO 6286, p. 03-04). 

Elas foram organizadas em blocos de ações estratégicas denominadas de 

componentes, a saber: I) Avaliação das Condições de Saúde; II) Prevenção de 

Doenças e Agravos e Promoção da Saúde; III) Formação. Os questionamentos 

desta pesquisa dizem respeito à análise de que a política e a prática já existem, 

porém buscamos compreender qual é a sua real apropriação para quem produz 

conhecimento na área.    

Há uma preocupação com a formação continuada e em serviço dos 

profissionais atuantes no referido programa, demonstrada na existência de um dos 

componentes do PSE direcionado a esse fim. A PNPS também demonstra atenção 

aos aspectos da formação através de estratégias voltadas para os profissionais da 

saúde. Uma reflexão é em que medida a atenção prestada no que se refere à 

formação dentro do PSE consegue atender a contento às necessidades efetivas dos 

profissionais envolvidos; em especial, aos professores para a promoção da saúde no 

cotidiano da escola em sala de aula.  

Sendo uma política intersetorial, ambos são importantes, porém há 

demandas e potencialidades diferenciadas. Cabe refletir qual a situação sobre o 

tema relacionada aos profissionais da educação. Mesmo que a aposta do referido 

programa deposite na intersetorialidade como condição fundamental para a troca de 

saberes, a princípio, não há garantias de que as aquisições necessárias ao 

desenvolvimento de uma prática educativa seja coerente com os conceitos atuais de 

Promoção da Saúde.  

Este estudo analisou a Promoção da Saúde na Escola ao longo dos 9 (nove) 

anos de implantação. O objetivo geral desta pesquisa foi investigar, na literatura 

acadêmica das áreas de educação e saúde, a produção de conhecimento sobre o 

Programa Saúde na Escola como estratégia da política intersetorial de promoção de 

saúde no período de 2007 a 2016. A pergunta central que alicerçou esta 

investigação foi: como tem sido a implementação do Programa Saúde na Escola no 

que se refere ao componente de ação Formação no período de 2007 a 2016? 
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Para apreensão do objetivo geral, designamos objetivos específicos como 

forma de auxíliar na compreensão, elucidando elementos que possam dar condições 

de análise da política de promoção da saúde. O primeiro foi descrever e analisar a 

implementação do Programa Saúde na Escola no Brasil quando se buscou 

compreender a política federal e apresentou os elementos que darão suporte à 

análise. 

O segundo objetivo específico diz respeito à delimitação dos processos de 

investigação; para tanto, primou-se por selecionar periódicos da área de saúde e 

educação pertinentes ao estudo sobre o Programa Saúde na Escola no Brasil. Com 

vistas a entender a implementação do PSE com a contribuição de outros 

pesquisadores, foram selecionados períodicos que pudessem agregar contribuições 

que podem vir a ser representativas na análise do programa. 

O terceiro e último objetivo específico foi discutir possíveis implicações na 

implementação do Programa Saúde na Escola e, consequentemente, da Política 

Nacional de Promoção de Saúde, do tratamento dado ao componente de ação 

Formação na literatura estudada. Pretende-se, com isso, tratar os conteúdos, haja 

vista a compreensão dos indícios desdobrados após a consolidação das 

informações levantadas com os objetivos específicos anteriores.  

A Promoção da Saúde é um campo importante a ser desenvolvido na 

escola. Pensamos que o  Programa Saúde na Escola enquanto política pública tem 

aumentado as chances de tornar-se mais orgânica com a apropriação desta por 

parte dos envolvidos. Retornando ao problema da pesquisa, é perceber como o PSE 

enquanto politica pública que  importa ao espaço escolar vem sendo implementada. 

Ao mesmo tempo é substancial pensar sobre a formação dos profissionais para 

atuar no PSE.  

Não podemos deixar de considerar a importância da formação dos 

professores e profissionais de saúde, seus saberes e fazeres, uma vez que são 

fundamentais para as práticas realizadas na Escola. Por isso, buscamos 

compreender como este programa e seus desdobramentos têm sido percebidos por 

pesquisadores das áreas, entendendo que, ao analisar pesquisas publicadas, tanto 

por pesquisadores da área de Saúde quanto de Educação, podem contribuir para os 

indicativos de como a Promoção de Saúde na Escola tem sido percebida no âmbito 
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educacional. Assim, acreditamos colaborar, identificando indícios dessas 

contribuições e/ou lacunas.  

Para investigar a promoção da saúde na escola, delineamos um percurso 

metodológico como sendo uma pesquisa de cunho bibliográfico. A pesquisa 

bibliográfica é amplamente utilizada em pesquisas qualitativas, justifica-se como 

uma necessidade de levantamento e apresentação de informações relevantes e de 

diálogo teórico com demais pesquisas que já foram realizadas, a fim de construir 

argumentos e delimitações que possam contribuir com o tema estudado.  

Ainda que o conhecimento seja provisório, há um acúmulo histórico e social 

que poderia ser considerado quando se pretende aprofundar sobre um objeto 

investigado. A pesquisa bibliográfica é capaz de possibilitar relevante alcance de 

informações, agregando dados e estudos dispersos, contribuindo com uma 

delimitação conceitual no estudo proposto (GIL, 1994). 

Promover a saúde é um fazer complexo, pois não se baseia na simples 

relação educação-saúde-doença. A saúde implica em condições de vida, moradia, 

saneamento, consumo, alimentação, dentre outros. Um dos fatores comuns, tendo 

em vista processos de promoção da saúde, historicamente em diversos países do 

mundo, incluindo o Brasil, foi o investimento na educação.  

Freire (1981, p.79) disse que "ninguém educa ninguém, ninguém se educa a 

si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Entender 

criticamente os rumos da Promoção da Saúde é um meio de corroborar para que a 

mediação seja coerente com os objetivos esperados na escola. 

O Brasil tem uma vasta experiência em tratar dos temas de saúde na escola 

como aprofundaremos mais a frente. Faz-se importante ressaltar que os aspectos de 

promoção da saúde estão inseridos na agenda, contemporâneos mundiais de 

compreensão dos fatores da saúde, ao mesmo tempo em que o país tem um 

movimento histórico de luta e proposições por melhorias das condições de 

prevenção e cuidados através do Sistema Único de Saúde (SUS). Feitas as devidas 

contextualizações, sistematizamos alguns conceitos necessários à compreensão 

deste estudo que apresentamos agora. 

A promoção da saúde na escola é uma das esferas da promoção da saúde, 

que faz parte de um conceito maior, considerada importante na busca pela garantia 

ao direito à saúde reconhecida na Constituição de 1988. Muitos termos e 

https://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
https://pt.wikiquote.org/wiki/Mundo
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expressões elaboradas são adotados nos estudos de promoção da saúde, seja nas 

literaturas nacionais ou internacionais. Delimitamos aqui alguns deles em busca de 

maior clareza, furtando possíveis equívocos de uso dos termos ou de entendimentos 

desta pesquisa.  

Adotaremos aqui a expressão “promoção de saúde na escola” por ser um 

termo mais atual, em uso nas políticas públicas vigentes, que diz de imediato o que 

(promoção da saúde) e onde (escola). Assim, mostram-se as ações estratégicas 

intersetorializadas que promovem um impacto sobre os determinantes sociais e 

qualidade de vida do educando a partir da escola.  

Tomaremos por empréstimo a compreensão do termo “saúde na escola” 

dentro da demarcação de Valadão (2004, p. 04) como “campo que compreende 

concepções, diretrizes, programas, projetos e ações relacionados à saúde que 

acontecem no cenário da escola, sejam eles de natureza educativa, preventiva ou 

assistencial’’ para ajudar a entender o PSE.   

Ao longo do estudo, surgiram as expressões saúde do escolar e saúde 

escolar, que, por serem amplas, no nosso entendimento, correspondem a um 

período histórico anterior à Carta de Ottawa e às concepções do SUS. Buscando 

nos documentos que analisamos como o Programa Saúde na Escola (PSE) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), esses temas apenas querem dizer que é 

a saúde de quem faz parte do sistema de ensino desde a Educação Infantil aos 

Ensinos Fundamental e Médio. Por não serem termos aprofundados na literatura, 

para definirmos, serão evitadas, utilizadas apenas dentro de contextualização 

histórica e documental. 

A saúde é condição essencial para o desenvolvimento humano. Variadas 

abordagens e produções científicas no campo da saúde defendem e articulam a 

estreita relação das condições e qualidade de vida com os níveis da saúde 

populacional. Nessa direção, iniciativas e diretrizes foram elaboradas com vistas a 

promover a saúde.  

 A promoção da saúde permanece como pauta importante na garantia tanto 

do direito à saúde quanto do direito à educação, sendo ambas aliadas na formulação 

de políticas sociais que cooperem na redução dos riscos de adoecimento. A 

Promoção da Saúde aqui é compreendida como o nome dado ao processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e 
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saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo (PROMOÇÃO, 

1996, p.11).  

A escola é considerada como um dos espaços importantes para a 

construção de saberes promotores de saúde. Este conceito é apresentado na Carta 

de Ottawa, resultado da Primeira Conferência Mundial de Promoção da Saúde, 

realizada no Canadá pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1986. 

Internacionalmente, diversos países incorporaram em suas agendas os princípios da 

Promoção da Saúde em variadas formas de implementação de políticas públicas e 

programas voltados à garantia do direito a saúde das populações.  

A Carta de Ottawa apresenta a saúde como um conceito a ser apreendido 

de forma multidisciplinar e intersetorial com grande potencial se desenvolvido “nas 

escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em outros espaços comunitários” e 

realizadas “através de organizações educacionais, profissionais, comerciais e 

voluntárias, bem como pelas instituições governamentais” (CARTA DE OTTAWA, 

1986, p. 03). 

O Programa Saúde na Escola (PSE) está sendo desenvolvido 

intersetorialmente por profissionais da educação básica e de atenção básica da 

saúde ao longo de nove anos nas escolas brasileiras. A presente pesquisa o 

considera uma ação importante para  os processos de promoção da saúde no Brasil 

e reconhece a importância dos envolvidos nessa implementação.  

Ao mesmo tempo, destaca o papel da formação profissional como forma de 

possibilitar uma educação e ação integral de qualidade dentro da escola quando o 

tema for saúde. Compreender a interlocução entre profissionais que, embora de 

matrizes diferenciadas, têm o mesmo objetivo comum, como uma prática de 

colaboração entre ambos na busca por um mesmo resultado é uma possibilidade de 

contribuição aos processos da práxis pedagógica e da promoção da saúde.  

A ciência contemporânea fez avanços consideráveis na descoberta de 

causas, meios de prevenção, tratamento e cuidados de tantas causas de 

mortalidade ou incapacitação, entretanto não é capaz de evitar e/ou de reduzir 

certos índices. A sociedade mudou. A forma de consumo, as causas de prevalência 

de mortalidade e morbidade, as relações entre as pessoas, a comunicação, as 

doenças, os alunos e os professores mudaram. Os conhecimentos sobre os 

aspectos científicos, tecnológicos e educacionais nunca foram tão vastos quanto os 
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do século XXI, todavia doenças de causas evitáveis ainda acometem a população 

brasileira. Ao mesmo passo, a educação mudou. Foram feitos ao longo dos séculos 

estudos, práticas e outras áreas de conhecimento adentraram o campo das relações 

de ensino-aprendizagem de forma a contribuir com os processos educativos.  

Ao final da década de 1980, no Brasil, ocorreu uma série de ações no setor 

da saúde tendo em vista uma defesa da promoção da saúde. Nesse sentido, o 

ambiente escolar ganhou um destaque na execução de ações de promoção da 

saúde em uma perspectiva de múltipla responsabilização; portanto, “envolve as 

ações do Estado (políticas públicas saudáveis), dos indivíduos (desenvolvimento de 

habilidades pessoais), do sistema de saúde (sua reorientação) e de parcerias 

intersetoriais” (DIAS, 2016, p. 1790). 

A Promoção da Saúde enquanto conceito alicerça os princípios que 

fundamentaram as diretrizes do direito à saúde no Brasil a partir de 1988 na 

Constituição Federal, atrelando a relação entre saúde e educação como princípios 

básicos indissociáveis para o desenvolvimento e garantia de ambos. Sendo assim, 

compreendemos ser relevante refletir sobre como vem sendo implantada a política 

de promoção da saúde a partir da escola, considerando também a importância da 

formação dos profissionais envolvidos, em especial a formação dos que atuam em 

conjunto com os profissionais de atenção básica em saúde.   

Ainda que os profissionais da saúde adentrem no espaço escolar para 

promover ações educativas, o cotidiano da sala de aula é campo dos professores. 

Por isso, é uma ação intersetorial. A formação docente tem sido discutida há 

bastante tempo no Brasil, especialmente, no campo educacional, já que é um 

terreno privilegiado e complexo de construções de saberes que impactam na 

formação de uma sociedade como todo. Os processos de formação dos 

profissionais que atuam na área da educação é elemento fundamental para o 

alcance de resultados coerentes.  

Algumas inquietações educacionais e curriculares da contemporaneidade 

dizem respeito à formação dos professores, uma vez que o cotidiano da sala de aula 

e a práxis docente demandam uma série de aprendizados, desafios, reflexões, 

construções e desconstruções que auxiliem na prática educativa.   

A saúde enquanto prática e construção tem um profundo enlace com a 

educação. Os processos educativos são também um dos meios de interação entre 
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áreas de conhecimento variadas, de produção de saberes e de aprendizados tanto 

em educação quanto em saúde, de engendrar reflexões sobre os modos de vida, e 

os usos e costumes que um povo estabelece e mantém, de construir processos de 

ensino e de aprendizagem que possam dar às pessoas condições de cuidar de si e 

do meio onde vivem, compreendendo que é um processo integral, que pode vir a 

determinar: a vida, a morte e/ou o bem-estar. 

O presente estudo adentra no campo da saúde que está fincado na 

educação, fazendo uma imersão nas políticas de promoção da saúde que se faz 

corrente na educação básica brasileira desde 2007: o Programa Saúde na Escola 

(PSE). Ele busca a articulação permanente entre educação e saúde, com o objetivo 

de contribuir para a formação integral dos estudantes da educação básica, em vistas 

à atenção primária à saúde.  

Suas diretrizes e ações são possibilitadas através da vinculação tanto dos 

profissionais da saúde quanto dos de educação que atuam nos serviços públicos. O 

programa desenvolve ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, 

considerando o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.  

Trata-se de uma Política Pública (PP) que neste estudo entendemos como 

sendo a principal ação de promoção de saúde desenvolvida dentro da escola pública 

brasileira enquanto programa que mobiliza gestores, a comunidade escolar ampliada 

e os profissionais das unidades básicas de saúde. O Programa Saúde na Escola 

(PSE) disponibiliza para a população uma oferta de atendimento e conhecimento de 

duplo viés, com foco em saberes e fazeres que contribuam para a saúde e qualidade 

de vida.  

Para efeito deste estudo, entendemos como comunidade escolar ampliada a 

integração entre pais, professores, alunos, direção escolar, agentes de apoio 

educacional, lideranças comunitárias, profissionais das Unidades Básicas de Saúde 

e todos os demais interessados nos processos educacionais que atuam diretamente 

na Escola.  

As políticas públicas são aqui consideradas como iniciativas do governo ou 

do Estado organizadas em formas de planos, programas ou ações em resposta a 

uma demanda que pode vir ou não da sociedade civil, mas que afeta a sociedade 

como um todo. Importante salientar que a “não-ação” do Estado – seja ele municipal, 
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estadual ou federal – também se configura em uma política pública à medida que a 

negação de uma oferta ou sua insuficiência pode afetar o direito e a necessidade de 

coletivos.  

Quando a resposta a um direito social é institucionalizado em Política 

Pública, uma série de estruturas é organizada de modo que a sociedade possa ter 

acesso e compreender as problemáticas em torno da mesma. É a forma de, por 

exemplo, reconhecer direitos, fazer levantamento de dados estatísticos que 

comprovem a necessidade real dessa ou daquela intervenção, garantir recursos, 

encontrar formas de monitoramento e avaliação, ampliar a interlocução entre o 

Estado e a sociedade civil. Nesse sentido que, através da cidadania nos governos 

democráticos, as Políticas Públicas mediam os direitos nas relações entre sociedade 

e Estado (SCHIOCHET, 2009). 

As ações de caráter público devem ser analisadas como oferta, de modo a 

subsidiar melhorias a partir da compreensão dos seus limites e avanços. Importante 

ainda refletir sobre a oferta de serviços e práticas quando ocorrem dentro da escola, 

haja vista o papel reprodutor ao longo de gerações e ao mesmo tempo por sua 

abrangência quantitativa e capilaridade territorial.  

Segundo Magalhães (2016, p. 1772), no que se refere “à avaliação do PSE, 

poucos estudos têm sido desenvolvidos a partir de uma perspectiva coerente com a 

abordagem mais ampla do campo da promoção da saúde”. A presente pesquisa 

torna-se, portanto, relevante por um caráter que se fundamenta na noção de 

cidadania enquanto cuidado do bem público e por ainda ser a promoção da saúde 

na escola através do Programa Saúde na Escola (PSE) um assunto pouco tratado.   

Faz-se necessário, porque a saúde é uma construção cotidiana multifatorial 

e complexa e a escola é o espaço socialmente reconhecido e importante de 

aprendizados variados formais e informais, podendo abranger construções de 

saberes e práticas para promover a saúde.  

A saúde e a educação dizem respeito a uma continuidade em compreender 

como vem sendo entendida desde o campo educativo por quem sistematiza, 

escreve e produz conhecimento na área como modo de colaborar para a efetivação 

da política buscando concretizar  

 
o caráter intersetorial da promoção da saúde e a importância assumida pelo 
setor da Educação [como uma] responsabilidade compartilhada entre 
sociedade, setor produtivo e setor público sendo o caminho para a 
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construção de modos de vida que tenham como objetivo central a promoção 
da saúde e a prevenção das doenças; com os esforços de mudanças das 
condições educacionais e sociais que podem afetar o risco à saúde de 

crianças e jovens” (BRASIL, 2006, p. 52).  
 

A Portaria 1010/2006 do Ministério da Saúde (MS) instituiu as diretrizes para 

alimentação saudável nas escolas por recolher os aspectos da vulnerabilidade de 

doenças crônicas entre brasileiros ao mesmo tempo apostando na potencialidade da 

parceria entre a educação e a saúde. 

As condições de saúde também dizem respeito ao aprendizado, pois, além 

de se tratar muitas vezes de temas que, quando bem contextualizados, adaptados à 

realidade e compreensão do educando e transversalizados, potencialmente podem 

render bons aprendizados para educandos e professores, por se tratar de assuntos 

que dizem respeito à vida, ao cotidiano, à cultura, ao saneamento, à sexualidade, à 

alimentação e ao consumo de drogas lícitas ou não. Concordamos com Fialho 

(2016, p.11) quando diz que 

 

A escola é, desta forma, o espaço coletivo onde são privilegiadas ações em 
saúde, prevenção, estímulos a hábitos saudáveis dos alunos, não 
esquecendo que o debate se estende para a qualidade de vida do 
professor, dando atenção aos cuidados que devem ser observados (tempo 
de trabalho, cuidados com a voz), considerados elementos que fazem parte 
dos contextos de vulnerabilidade docente. Ao mesmo tempo, a escola é o 
lugar da emergência de patologias e/ou da medicalização e patologização 
dos comportamentos. As queixas escolares da ausência de controle e 
comportamentos adequados têm trazido para dentro da escola não apenas 
a discussão sobre o estigma, o bulling e a rotulação de crianças e jovens, 
mas também as estratégias educativas para promover um clima favorável 
de denúncia às agressões, como também escuta, evitando assim agravos à 
saúde.  

 

Esta reflexão apresenta a complexidade da relação educação e saúde 

quando diz respeito à escola. Cada escola é única, embora siga as normativas do 

que deve ser ensinado aos seus alunos. A "saúde é recurso fundamental para uma 

vida plena“, portanto também diz respeito à escola (LEME, 2012, p.48). Os 

processos de aprendizagem são uma construção conjunta do corpo docente, que 

deve, na medida do possível, atender às exigências e características dos seus 

educandos.  

Na escola, muitas vezes, a saúde, no imaginário comum, remete-se ao 

viés da falta, no sentido de ausência de boas condições físicas e mentais. A 

perspectiva da Promoção da Saúde pode-se ampliar este entendimento, percebendo 
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a saúde em torno do equilíbrio, da cooperação, da interdependência em torno de 

diversos saberes e fazeres que dizem respeito à vida, ao cotidiano, ao modo de 

consumo, de relação com o corpo, com as outras pessoas e com meio ambiente que 

nos cerca. Se de um lado, a saúde não diz respeito apenas à falta, o excesso é 

também uma questão. A relação entre o consumo e o gasto de energia e nos modos 

de viver coletivamente e de consumir, por exemplo, apontam para um excesso como 

tendência de forma oposta ao equilíbrio na sociedade contemporânea. 

Esse excesso está no comer, no trabalhar, na velocidade com que as 

pessoas se relacionam, na ausência de atividade física ou no culto à beleza física ou 

às aparências, na falta de diálogo, na superficialidade, no conhecer determinado 

tema, dentre outros fatores. Implicam, portanto, diretamente na vida dos alunos e 

dos professores; sendo assim, compreendê-lo é importante objeto de estudo para a 

construção de processos educativos coerentes com as necessidades reais de seus 

educandos; assim sendo, é algo importante para área de educação. 

Tomando por referencial a contextualização apresentada, organizamos a 

presente dissertação da seguinte forma: a Introdução apresenta o contexto da 

pesquisa, implicações da pesquisadora com o objeto, o próprio objeto, o problema e 

a problemática, as questões de pesquisa, os objetivos e a justificativa no intento de 

elaborar uma construção coerente que contribua para a promoção da saúde na 

escola, principalmente, apresentando o PSE no intuito de possibilitar a compreensão 

do mesmo.  

O capítulo I, chamado "Promoção da Saúde na Escola“, é o espaço teórico 

que aborda as dimensões epistemológicas da promoção da saúde como produção 

de saberes no espaço escolar, bem como os fundamentos contemporâneos da 

promoção da saúde no Brasil analisando, inclusive, a importância do SUS neste 

processo. Para tanto, aprofundei algumas categorias de análise como promoção da 

saúde, saúde escolar e apresentei as atuais orientações e políticas em educação 

para saúde na escola em vigência, revisitando de forma breve os percursos 

históricos das pedagogias de educação para saúde no país.  

O capítulo II, denominado “Olhando de perto para ver ao longe: Metodologia 

desta pesquisa”, apresenta o percurso metodológico articulado com interlocuções 

das questões da pesquisa. A metodologia é importante para entender os resultados 
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encontrados, uma vez que foi estruturada de modo a entender o impacto do objeto 

estudado em uma literatura mais ampla.  

Nesta parte do trabalho apresentamos os passos dados dentro da pesquisa, 

os descritores, os critérios de inclusão e exclusão dos textos analisados, bem como 

motivações de escolha dos documentos e das fontes referencias analisadas, dentre 

outros, que foram necessários ao aprofundamento das questões sobre o PSE e 

dentro dele o componente de ação Formação.  

No capítulo III, intitulado “Diálogos sobre a Promoção da Saúde na Escola: o 

que apresentam as pesquisas” é exposto o levantamento das informações 

encontradas sobre o Programa Saúde na Escola em pesquisas publicadas nas 

áreas de Educação e da Saúde sobre a promoção de saúde na escola, a partir do 

período de vigência do PSE, até o ano de 2016, recolhidas na pesquisa documental.  

Para finalização, apresentaremos as (In)Conclusões em que apresentamos 

uma síntese do estudo feito nesta dissertação, refletindo sobre as informações 

encontradas, trajetória teórica realizada e as impressões sobre o Programa Saúde 

na Escola.  
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CAPITULO 1.  PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA 

 

“Em outras palavras, o que a sociedade 
entende por saúde está sempre presente na 
sala de aula e no ambiente escolar” (BRASIL, 
2009, p. 257). 

 

Não por acaso a escola é o lócus das ações previstas para promoção da 

saúde.  A abordagem nasce com as concepções modernas de escola como espaço 

social de transmissão de conhecimento. O entendimento da escola como um espaço 

promotor da saúde é uma terminologia utilizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) ampliando a discussão sobre as condições de vida e saúde nos países em 

desenvolvimento, alargando a compreensão de que a garantia do direito à saúde é 

transversalizada pelo direito à educação.  

As Escolas Promotoras de Saúde foram um trabalho articulado junto com a 

UNESCO desde a década de 1960, dando os primeiros passos para a compreensão 

da universalidade desses direitos, que resultaram, mais tarde, em um movimento de 

“Saúde para Todos” em Ata-Alma no final da década de 1970 e a “Conferência 

Mundial Educação para Todos” na Tailândia em 1990. Compreendeu-se, assim, a 

universalidade do acesso à saúde como um esforço de diversos setores que, 

trabalhando de modo articulado, corrobora para uma melhor capacitação da 

população tendo em vista a redução dos fatores de risco e busca da ampliação das 

condições para obter qualidade de vida. Decorridos tantos anos, muito ainda precisa 

ser feito no que se refere à garantia da saúde da população mundial e brasileira. 

O geógrafo Milton Santos (2007, p. 17), no livro “Por uma outra 

globalização”, fala do mundo “como fábula, como perversidade e como 

possibilidade”. Ele apresenta esse ponto de vista, dizendo que “vivemos em um 

mundo confuso e confusamente percebido” onde de um lado está o progresso das 

ciências e técnicas, seguido da obrigatória “aceleração contemporânea” que 

contribuem para explicações e aceitações do esclarecido mecanicista e insuficiente 

que se expande na “consagração” de discurso único na ordem do capital 

fundamentado na monetarização da vida social e pessoal, sobre a égide ou 

fabulação de uma uniformização ideológica, temporal, comunicativa global (Idem, p. 

9).  
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É a sua fala sobre a globalização da perversidade que interessa na 

compreensão da relação educação e saúde, por ora, quando, afirma que 

 

novas enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças, 
supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil 
permanece, a despeito dos progressos médicos e da informação. A 
educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastra-se e 
aprofunda-se males espirituais e morais, como egoísmos, os cinismos, a 
corrupção (SANTOS, 2007, p.19). 

 

Há contradições entre as possibilidades e os indicadores de saúde da 

população mundial. Não é difícil perceber que a necessidade de promover a saúde 

continua atual frente ao crescente número de doenças cardiovasculares e 

respiratórias, das doenças ditas como crônicas e a persistência das doenças infecto 

contagiosas por todo o planeta. Sabe-se hoje muito mais sobre determinadas 

doenças do que no passado, porém a medicina e a tecnologia em volta dela não foi 

capaz de paralisar os processos de adoecimento das populações.   

Mudanças ocorreram sobre a concepção de promoção da saúde e sua 

relação com a escola; em paralelo a isso, as principais causas de morbidade foram-

se alterando ao longo de décadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde – 

OMS (2015, p. 02): 

 

Muitas das principais causas de morte, doença e incapacidades (doença 
cardiovascular, câncer, doenças pulmonares crônicas, depressão, violência, 
abuso de drogas, lesões, deficiências nutricionais, HIV/AIDS/DST e 
infecções por helmintos) hoje é e pode ser significativamente reduzido 
impedindo seis categoriais inter-relacionadas de comportamento, que 
iniciadas durante a juventude, fomentadas por políticas e condições sociais 
e políticas: 

 O consumo de tabaco; 
 Comportamento que resulta em ferimentos e violência; 
 Álcool e uso de substâncias; 
 Práticas alimentares e de higiene que causam a doença; 
 Estilo de vida sedentário; 
 Comportamento sexual que causa a gravidez indesejada 

e doenças.  

 

As desigualdades sociais e econômicas são latentes no processo de 

manutenção de determinadas doenças ao mesmo tempo em que a nova 

globalização possibilita a circulação entre os povos de acesso a fontes de 

adoecimento, de tratamento ou prevenção. A educação escolar segue seu curso, 
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mas essas questões continuam presentes, pautando o professor, os educandos e a 

toda comunidade escolar à sua volta.  

Falar sobre saúde é falar de vida, de uma condição fundamental à existência 

dizendo respeito inclusive às relações de ensino e aprendizagem e de qualidade de 

vida. Para Carvalho (2015, p. 1208) a “saúde e educação são constantemente 

evocadas quando a questão gira em torno das condições de vida.” O conceito de 

Saúde apresentado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1948 é o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doenças.  

Esse conceito é uma elaboração a ser construída em cada sociedade a 

partir do seu modo de vida. No que se refere aos dados mundiais, está em 

construção como prática, em especial, nos chamados países em desenvolvimento. 

Essa construção depende de fatores culturais e de condições objetivas como acesso 

à água, saneamento, informação, entre outros (RODRIGUES, 2005). 

O conceito de Promoção da Saúde está relacionado à compreensão da 

mesma como elemento essencial para a existência humana. A relação saúde e 

educação é indissociável, sendo uma condição fundamental para a outra. A 

delimitação teórica da Promoção de Saúde (PS) aponta diretamente para a 

importância dos processos educativos, quando diz que ela é um  

 

conjunto de atividades, processos e recursos, de ordem institucional, 
governamental ou da cidadania, orientados a propiciar o melhoramento das 
condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, que favoreçam 
o desenvolvimento de conhecimentos atitudes e comportamentos favoráveis 
ao cuidado com a saúde e o desenvolvimento de estratégias que permitam 
a população maior controle sobre a suas condições de vida, a nível 
individual e coletivo (GUTIERRES apud BUSS, 2011, p. 23). 

 

Neste sentido, é um tema pertinente mesmo que a educação não seja ação 

restrita ao espaço escolar, uma parte importante de aprendizados são construídos, 

dialogados, aprendidos por meio da escola, seja no que compete ao conteúdo 

formal, seja de outros conteúdos ocultos, transversais, das relações e interações 

que vão para além de algo delimitado por um currículo, mas que dizem respeito à 

própria noção de vida, de experiência, de cotidiano e suas necessidades 

emergentes.  

Segundo a Carta de Ottawa (1986, p. 01), “a saúde deve ser vista como um 

recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um 
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conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 

capacidades físicas” de forma multidisciplinar e intersetorial. Elaborada no Canadá, 

assinada por 38 países no ano de 1986 durante a I Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde, representa um marco nos processos de orientação das 

políticas públicas de saúde por assumir o conceito de saúde da OMS, por evidenciar 

a promoção da saúde como meio de acesso a recursos diversos que possibilitem às 

populações uma vida saudável, compreendendo os múltiplos determinantes e a 

intersetorialidade da saúde: 

 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente (CARTA DE OTTAWA, 1986, p. 
2). 

 

Passados mais de 30 anos que a Carta de Ottawa foi assinada, outras 

Conferências nacionais e internacionais ocorreram. Muito se avançou nas 

discussões e práticas de Promoção da Saúde no Brasil e na América Latina como 

estratégia de mediação entre a população, suas escolhas individuais, sociais e o seu 

meio, chamado de políticas públicas em saúde. Neste estudo, dentre algumas 

políticas desenvolvidas no Brasil, o foco de interesse é a que vincula a relação 

saúde e educação dentro da perspectiva da Promoção da Saúde com a escola. 

Reconhece, portanto, a educação como pré-requisito a ser “solidificado” para que as 

estratégias de promoção consigam desenvolver condições para que haja saúde: 

 

É essencial capacitar as pessoas para aprender durante toda a vida, 
preparando-as para as diversas fases da existência, o que inclui o 
enfrentamento das doenças crônicas e causas externas. Esta tarefa deve 
ser realizada nas escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em outros 
espaços comunitários. As ações devem se realizar através de organizações 
educacionais, profissionais, comerciais e voluntárias, bem como pelas 
instituições governamentais (BRASIL, 2002, p.3). 

 

A expansão urbana gerada pela industrialização forçou a implantação de 

estratégias que incluíssem também a escola para combater as doenças parasitárias 

e infecciosas nas camadas populares no final do século XIX e início do XX.  A 

educação sanitária foi um instrumento aliado a outras políticas públicas que 
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contribuiu para redução de doenças com vetores evitáveis como diarreias e outras 

endemias.  

Ao mesmo tempo, os movimentos sociais brasileiros, buscando respostas 

para problemáticas emergentes, construíram um arcabouço teórico e prático também 

no que se refere à ação de formação para a saúde, formação de lideranças 

comunitárias e de reflexão popular. Segundo Rocha (2005, p. 71), essas práticas e 

saberes vão emergir de uma necessidade do cotidiano: 

 

Diante desses desafios, o engendramento e a difusão de novas formas de 
viver e novas práticas de cuidado do corpo, desenhadas de modo a garantir 
a participação ativa do indivíduo na manutenção de sua própria saúde, 
apresentaram-se, sobretudo a partir da década de 1920, como possibilidade 
de enfrentar esse amplo leque de problemas gerados pelo crescimento 
urbano e pelo amontoamento da população pobre em determinadas regiões 
da cidade.  

 

Data de 1889 a instituição no Brasil das primeiras atividades relacionadas 

com educação em saúde. Há um decreto desse período que atribui à Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro a ação de instrução de professores dos cursos primários 

e da Escola Normal sobre noções de higiene. A partir dos anos 1900, inspirados 

pelo progresso e pelos desafios que a urbanização trouxe consigo, considerando as 

necessidades do desenvolvimento, foi realizada uma série de ações voltadas para o 

saneamento e urbanização das cidades.  

O ensino e a divulgação em escolas primárias de noções higienistas 

voltadas para crianças foram reafirmados no Decreto Nº14.189 de 1920. A Lei n.º 

1846 de 1925 definiu a escola primária integral, ratificando a importância do ensino 

das normas de higiene nas diretrizes curriculares. No ano de 1930, foi criado o 

Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública (Decreto n.º 19.402, de 14 

de novembro de 1930). Em 1942, tornou-se Ministério da Educação e Saúde, 

passando finalmente a ser Ministério da Saúde em 1953 através do Decreto Nº 

34.596 de 16/11/1953, Lei n.º 1.920 de 25/07/1953.  

O Decreto supracitado mantém a obrigatoriedade do ensino de higiene nas 

escolas. Com o desmembramento, o Ministério da Educação se torna Ministério da 

Educação e Cultura. Apenas em 1995, o Ministério da Educação passa a ser apenas 

da Educação; antes disso, foi ainda Ministério da Educação e Cultura até 1985 e 

passou a ser da Educação e do Desporto. Ressaltamos, nesse processo histórico de 



30 

 

 

constituição dos Ministérios Federais, a imbricação saúde e educação como uma 

relação quase que natural.  

A lógica higienista segue até 1954 quando a Lei Nº 2.312/54 amplia a 

abordagem de noções de higiene para higiene e saúde. Conforme dito por Cardoso 

(2011, p. 92), “até meados do século passado, as práticas discursivas da estratégia 

de educação em saúde foram definidos em termos de regulamentar, enquadrar e 

controlar comportamentos e atitudes.” Esse processo foi modificando-se. Na década 

de 1970, com a criação do Sistema Nacional de Saúde, mudanças na Lei e 

Diretrizes de Base da Educação (LDB) tornaram obrigatória a inserção de 

Programas de Saúde nos currículos escolares do 1º e 2º. graus.  

Em 1986, houve um parecer do Conselho Federal de Educação Nº 47/86 que 

orientou programas de Educação em Saúde com ações educativas em diferentes 

atividades escolares. Ainda assim, Cardoso (2011, p. 92) ressalta que “na prática, as 

ações educativas continuaram adotando uma pedagogia de transmissão, com uma 

estrutura tradicional, organicista e biologizante.” 

Esta pesquisa defende que a educação não é exclusividade da escola, 

porém, se a saúde é tão importante e a promoção da saúde é perpassada pela 

educação, a escola é locus fundamental para que desde a infância as pessoas 

tenham condições de aprender sobre ela.   

A preocupação entre a vida ou morte não é uma questão local, mas sim uma 

questão humana. Cuidar, tratar, prevenir é um modo do agir atribuído aos seres 

humanos. Essa relação é modificada em cada cultura, mas de fato ao longo da 

história da humanidade a saúde é um item importante. Quando a escola entrou no 

bojo desta discussão? Qual é a ligação real entre saúde e educação?  

Os gregos, em sua Mitologia, remetem a Panacéia (cura) com a sua irmã 

Hígia (higiene), filhas da Esculápio, deus da Medicina, a ideia de saúde. Ao final da 

Idade Média, com o nascimento das cidades, suprida de todas as questões 

habitacionais e culturais, o processo de urbanização na Europa obrigou-se a pensar 

como ensinar às pessoas novos hábitos que impactassem em melhor relação com o 

novo contexto.  

Assim, surgiu a proposta de educar as crianças nessa época em um 

viés higienista. A Idade Moderna, com a industrialização, inchaço populacional, as 

novas configurações de trabalho obrigaram uma abordagem que visasse educar a 
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população no novo contexto de vida.  No contemporâneo, há uma forte relação dos 

modos de produção e consumo com a saúde, cercado do paradoxo de que só saber 

não é fazer, produzir não é garantir o acesso (RODRIGUES, 2005). 

Ao longo do século XX, os conceitos de saúde e educação foram se 

modificando. Um ponto fulcral foram as alterações ocorridas e citadas por Stuart Hall 

(2015), que aprofundaremos mais à frente no texto, mas que agora cabe salientar 

que a ideia de subjetividade é fundamental para entender as delimitações sobre 

educação para a saúde no mundo contemporâneo.  

A relação saúde e educação alterou-se ao longo dos séculos, porque trata 

de um fazer humano e por isso é carregada de subjetividades, de objetividades e de 

possibilidades de modificações. É preciso se basear na dialogicidade da vida em 

sociedade para compreender a importância de um fazer educativo baseado na ética 

como fundamento.  

A ética das relações humanas no respeito e garantia da vida e da dignidade 

do outro precisa ser considerada como um meio de sobrevivência deste planeta, até 

porque o mundo contemporâneo é caracterizado por profundas contradições, 

conforme explicita Baumam (2009, p. 10) ao discorrer sobre a diferença entre o 

esperado e o resultado das ações do homem contemporâneo: 

 

Presume-se que o aumento do dispêndio de dinheiro deva coincidir com um 
movimento ascendente similar da felicidade daqueles que o gastam, mas 
isso não é imediatamente óbvio. Se, por exemplo, a busca da felicidade 
como tal, reconhecida como atividade absorvente, consumidora de energia, 
enervante e repleta de riscos, provoca maior incidência de depressão 
psicológica, provavelmente mais dinheiro será gasto em antidepressivos. 
Se, graças a um aumento do número de proprietários de automóveis, a 
frequência de acidentes de carro e o número de vitimas crescem, assim 
também as despesas com consertos de veículos e tratamentos médicos. Se 
a qualidade da água potável continuar se deteriorando, mais e mais dinheiro 
será gasto comprando-se garrafas de água mineral.   

 

 A promoção da saúde na escola passa por uma ética de cuidado com o 

outro e de sustentabilidade da existência humana que deve questionar a lógica da 

vida contemporânea bem como os impactos dessa forma de viver. Quando se pensa 

a saúde do coletivo, entende-se que a saúde do individuo é garantida à medida que 

se trata da saúde dos demais. Esse é um aspecto da educação para a saúde e para 

sobrevivência e convivência com o outro que se fundamenta nos aspectos da 
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solidariedade, sustentabilidade, da colaboração; não por uma lógica caritativa, mas 

por uma lógica de interdependência.  

Souza (2004, p. 20) refletindo sobre a ética ao pensar o ser humano diz: 

 

Um ato qualquer, isolado, pode tanto fazer viver como fazer morrer; embora 
tal coisa seja claramente perceptível nos grandes instantes decisivos da 
vida, onde a vida e a morte se encontram – tanto um ato heroico de 
sacrifício por outrem, como o ato de matar outrem, tanto uma intervenção 
cirúrgica bem sucedida como a destruição de aspectos da vida – na 
verdade tal fato se dá, de um modo ou de outro, em todo e cada um dos 
instantes da existência. Não há instante isolado, neutro ou indiferente para a 
vida; há apenas instantes que conspiram, ou para a continuação e 
promoção da vida, ou para sua corrosão e destruição. E isto por um motivo 
muito simples: o ser humano é um ser não neutro por excelência. 

 

O primeiro pensamento é o cuidado como base inicial da condição humana. 

Seus fazeres e saberes deveriam ser essência do viver individual e coletivo, por ser 

uma condição ontológica, essencial e estruturante do ser humano. O próprio Boff 

(1999, p. 91-92), no livro Saber Cuidar, explica o cuidado em duas significações 

básicas e complementares, sendo a primeira relativa ao “desvelo, de solicitude e de 

atenção para com o outro. A segunda, de preocupação e inquietação, porque a 

pessoa que tem cuidado se sente envolvida e afetivamente ligada ao outro”.  

Longe de querer uma abordagem linear, em que escola e professor 

carreguem o fardo das questões sociais, esta pesquisa deseja refletir sobre essa 

relação. A educação não foi e não é exclusividade da escola. Em contrapartida, não 

se pode desconsiderar a importância da escola como também reprodutora e 

mantenedora da sociedade de classes com o ensino, ainda que gratuito e obrigatório 

e diferenciado em financiamento, qualidade, metodologias e gestão.  

Vislumbrando aprofundar a reflexão sobre o papel social da escola, 

trazemos um trecho de Moacir Gadotti (FREIRE, 2008, p. 11-12) ao escrever o 

prefácio na abertura de Educação e Mudança que fala sobre a tradição pedagógica 

quando diz:  

 

A tradição pedagógica insiste ainda hoje em limitar o pedagógico à sala de 
aula, à relação professor-aluno, educador-educando, ao diálogo singular ou 
plural entre duas ou várias pessoas. Não seria esta uma forma de cercear, 
de limitar a ação pedagógica? (...) Abrir os muros da escola-jardim que ela 
possa ter acesso à rua, invadir a cidade, a vida, parece ser ação 
classificada de "não-pedagógica" pela pedagogia tradicional. 
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Essas colocações remetem não só ao papel político e social da escola e dos 

profissionais que adentram seus muros, mas também provoca sobre a relação da 

escola com as questões inerentes à vida e ao cotidiano. Profissionais de educação e 

da saúde, pela natureza humana de suas profissões, têm um papel que os 

comprometem como profissional.  "A primeira condição para que um ser possa 

assumir um ato comprometido é ser capaz de agir e refletir. É preciso que seja 

capaz de, estando no mundo, saber-se nele" (FREIRE, 2008, p. 16).  

Nesse sentido, pensamos nos profissionais envolvidos no PSE, que 

precisam ter um compromisso com seu fazer e os saberes que desdobram quando 

ensinam algo na escola. Compromisso é abstração se não parte de uma decisão 

lúcida, consciente e profunda de quem o assume no plano do concreto: 

 

Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de "distanciar-se" 
dele para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-
lo e, transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um 
ser que é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente 
este é capaz, por tudo isso, de comprometer-se (FREIRE, 2008, p. 17). 

 

Uma ação educativa consciente para ser realizada precisa de fundamentos 

epistemológicos, ontológicos e reflexivos a priori resultantes de processos de 

formação inicial e continuada.  A escola, muitas vezes, apesar das discussões, tem 

o currículo separado da vida. Antes que a escola fosse tida como um grande centro 

de saber e que pudesse ela mesma ditar o que é importante e legítimo aprender, o 

aprendizado se dava de outras formas, pois “não havia professores. Todo adulto 

ensinava. Aprendia-se a partir da própria experiência e da experiência dos outros. 

Aprendia-se fazendo, o que tornava inseparáveis o saber, a vida e o trabalho" 

(HARPER, 2006, p. 25). 

Quando a Organização Mundial de Saúde (2015) diz que saúde é “bem-

estar físico, mental e social” é uma abertura no sentido de entender a complexidade 

do tema e a subjetividade implícita nessa discussão. Saúde não é delimitada na 

ausência da doença, mas por um equilíbrio de fatores que nem sempre estarão na 

esfera do concreto. Ela pode também passar na esfera psíquica das relações do 

sujeito com o mundo sem deixar de lado o que as condições materiais objetivam 

quando ele remete à questão social. A educação – como ato humano – é também 

um ato político, carregada de potencialidades; portanto, não neutra.  
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No entendimento da relação da educação e da saúde, não se pode perder 

de vista que são elementos essenciais à vida, por isso mesmo são em si complexos. 

Para Vygostsky (2007), o aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade 

para pensar, é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre 

várias coisas. A Organização Mundial de Saúde (2015), quando aborda saúde 

escolar, diz que ela pode ser eficiente tanto para a saúde quanto para a educação, 

pois pode ajudar a prevenir mortes precoces, doenças e incapacidades.  

A escola tem grande importância como espaço de construção de 

conhecimento no que se refere aos conhecimentos científicos historicamente 

legitimados. Aliado a isso, a comunidade é como espaço de produção de 

conhecimento que não se baseia nos princípios científicos, mas é igualmente 

reconhecido e legitimado por ela mesma. Nas correntes de pensamento pedagógico 

sociointeracionista, 

 
o aprender está essencialmente vinculado às possibilidades de interação e 
de cooperação com o ambiente e com as pessoas à sua volta. Portanto, o 
saber não está delimitado à escola e ao aprendizado das crianças, começa 
muito antes de elas frequentarem a escola (VIGOTYSKY, 2007, p. 94). 

 

Ainda assim, a escola não está isolada e as suas interações, inclusive do 

ponto de vista curricular, devem considerar as necessidades, as práticas, os saberes 

que estão ao seu redor. Freire (2008, p. 18-19) ratifica essa assertiva ao afirmar que 

"o compromisso com o mundo, (...) implica uma responsabilidade histórica, não pode 

realizar-se através do palavratório, nem de nenhuma forma de fuga do mundo, da 

realidade concreta, onde se encontra os homens concretos."  

 

1.1 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  

 

Por se tratar de uma estratégia de Promoção da Saúde, prevê a relação 

colaborativa na educação básica entre a comunidade escolar e as equipes de saúde 

da família com a finalidade de contribuir para a “formação integral dos estudantes da 

rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde” ((BRASIL, 2007, p. 01) através de ações intersetoriais dos 

Ministérios da Saúde e Educação. 

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituto através do Decreto Nº 

6.286, de 5 de dezembro de 2007, assinado pelo então Presidente da República 
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Luiz Inácio Lula da Silva, em seu segundo mandato, como estratégia de integração e 

articulação permanente das políticas e ações de educação e de saúde. Desde 2013, 

houve a universalização do PSE e todos os municípios da Federação puderam 

aderir ao mesmo. 

As ações passaram a alcançar também creches e pré-escola; ampliando, 

portanto, para a Educação Infantil, pois já atendia ao Ensino Fundamental, o Ensino 

Médio e a Educação de Jovens e Adultos – EJA.  Seus objetivos previstos são: 

 

I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos 
à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e 
de educação; 
II - articular as ações do Sistema Único de Saúde – SUS – às ações das 
redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o 
impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando 
a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; 
III - contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 
educandos; 
IV - contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na 
promoção da cidadania e nos direitos humanos; 
V - fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, 
que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 
VI - promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, 
assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos 
estudantes; e 
VII - fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica 
e saúde, nos três níveis de governo (BRASIL, 2007, p. 01). 

 

A implantação do PSE se dá mediante a adesão de estados, distrito federal e 

municípios por meio de um termo de compromisso entre os respectivos, devendo 

observar as prioridades e metas de atendimento para determinar em conjunto as 

escolas a serem atendidas. Com esse documento, os municípios se comprometem 

com as metas de alcance do número de educandos, as equipes da Atenção Básica 

e escolas vinculadas, bem como com as ações do referido programa a serem 

desenvolvidas.  

As ações seguem os princípios do SUS, já esclarecidas anteriormente, e 

devem considerar um “contexto social e escolar” do educando, “diagnóstico local” da 

saúde do escolar e a “capacidade operativa” para atendimento, encaminhamento, 

formação e orientação, uma vez que o Decreto estabelece que “as equipes de saúde 

da família realizarão visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE 

para avaliar as condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar o 
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atendimento à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de 

saúde identificadas” (BRASIL, 2007, p. 01-02).  

No que se refere às ações previstas no mesmo Decreto estão 

 

I. avaliação clínica; II - avaliação nutricional; III - promoção da alimentação 
saudável; IV - avaliação oftalmológica; V - avaliação da saúde e higiene 
bucal; VI - avaliação auditiva; VII - avaliação psicossocial; VIII - atualização 
e controle do calendário vacinal; IX - redução da morbimortalidade por 
acidentes e violências; X - prevenção e redução do consumo do álcool; XI -
 prevenção do uso de drogas; XII - promoção da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva; XIII - controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer; 
XIV - educação permanente em saúde; XV - atividade física e saúde; XVI -
promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; e XVII - inclusão das 
temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico das 
escolas” (BRASIL, 2007, p. 02). 

 

São previstas a avaliação e o monitoramento realizadas por comissão 

intersetorial com representação dos dois ministérios por meio de gestão partilhada, 

tanto no monitoramento quanto na execução das ações. Os recursos vêm de ambos 

órgãos como incentivo, conforme as competências e portarias. A coordenação do 

PSE é realizada por Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI´s). Em nível Federal, o 

Grupo de Trabalho Intersetorial Federal (GTI-F) institui a Comissão Intersetorial de 

Educação e Saúde na Escola (CIESE) que, dentre outras atribuições, propõe as 

diretrizes nacionais e os referenciais teóricos e conceituais da educação e da saúde 

para a formação continuada dos profissionais e acompanha a realização do 

programa. Ele é composto por representações dos ministérios, sendo facultativa a 

participação de representações da sociedade civil organizada. 

A gestão de recursos locais, definição das metas e cobertura é gerida pelo, 

Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) composto por gestores das 

secretarias da Saúde e de Educação, por representações das equipes de Atenção 

Básica, de educadores, das escolas, dos educandos que atuam ou atuarão no PSE 

e a comunidade local. Dentre outras atribuições, cabe a ele, além da execução, o 

monitoramento e avaliação, a articulação das ações do programa com os projetos 

implantados ou a serem desenvolvidas, a participação no planejamento da educação 

permanente e continuada dos envolvidos, que viabilize a execução do mesmo, a 

integração entre as escolas e os profissionais da Atenção Básica a Saúde, distribuir 

material didático (BRASIL, 2015). 
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Para definir a cobertura, a orientação é que os municípios avaliem seus 

projetos e ações, levando em conta: 

 
• As zonas de maior vulnerabilidade social e a cobertura das redes de 
Saúde e de Educação dessas comunidades. 
• As condições de saúde dos educandos, baseadas nos instrumentos de 
informação do SUS e de outros órgãos. 
• O mapa da rede pública de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, Equipe de Saúde da Família – ESF, agentes comunitários 
de saúde – ACS, hospitais) e a rede escolar municipal, estadual e federal 
(BRASIL, 2015, p. 12). 

 

O Governo Estadual entra como apoio, cabendo a ele definir conjuntamente 

com o município estratégias específicas de cooperação entre eles que viabilizem a 

realização do PSE, conforme dita o documento de orientação ao Gestor do PSE: “o 

apoio institucional dos estados aos municípios é imprescindível para o avanço na 

implementação do PSE no Brasil e qualificação da Saúde e da Educação, 

contribuindo para a superação da miséria em nosso País” (BRASIL, 2015, p. 12). 

Pode haver Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) que, neste caso, o documento 

norteador sugere constituir um Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTI-E). 

O Programa Saúde na Escola está organizado em linhas de atuação que 

são denominadas de componentes. Essa forma de estruturação é importante por 

nortear tanto os processos de execução quanto a avaliação e o monitoramento. 

Urge, portanto, compreender melhor o que são e como se organiza cada um deles. 

 

1.2 COMPONENTES DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

 

O Programa Saúde na Escola está organizado em blocos de ações 

denominados de componentes. Esses componentes estão caracterizados por 

reunirem estratégias, atividades, orientação para planejamento, resultados gerais 

previstos, dentre outros.  São três os componentes, a saber: I) Avaliação das 

Condições de Saúde; II) Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde; 

III) Formação. 

Eles não são estanques, da forma como foram teoricamente organizados, 

terminam por serem transversais, pois a natureza da proposta é educativa. À 

proposta de desenvolvimento das ações é que uma complemente a outra de modo 

que, ao mesmo tempo em que um educando aprende sobre determinada doença ou 
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causa de adoecimento, possa também ser encaminhado a acompanhamento dentro 

de necessidades identificadas pelos profissionais envolvidos. Essa triagem pode ser 

feita por um profissional da educação ou da saúde, dependendo da etapa da 

educação no qual esteja inserido, sendo posteriormente encaminhado para a 

Unidade Básica de Saúde (USB). Dessa forma, espera-se contribuir com “a prática 

intersetorial, a atenção à saúde e a educação integral” (BRASIL, 2013, p. 09). 

O primeiro componente é denominado “Avaliação das condições de saúde”, 

que visa identificar a situação de saúde dos educandos, dando possibilidade de 

atendimento e acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde quando for 

preciso. Os documentos referenciais do PSE citam algumas prioridades a serem 

analisadas nesse componente organizadas por etapa da educação básica desde a 

educação infantil realizada nas creches, a pré-escola e os ensinos fundamental e 

médio, sendo eles:  

“avaliação antropométrica, promoção e avaliação da saúde bucal, avaliação 
oftalmológica, verificação da situação vacinal, identificação de educandos 
com possíveis sinais de alteração na audição (optativa), identificação de 
educandos com possíveis sinais de alteração da linguagem oral (optativa), 
identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em 
eliminação (optativa)” (BRASIL, 2015, p. 22). 
 

 Os itens a serem observados são distribuídos por etapa da educação básica 

sendo ampliada a principalmente os ensinos fundamental e médio ainda que alguns 

itens sejam optativos. Apresentamos aqui esses itens para melhor compreensão do 

PSE, uma vez que é assim estruturado, mas compreendemos que os processos 

educativos de promoção da saúde são complexos e amplos, tendo também haver 

com relações que vão para além do que possa ser identificados nessa listagem, 

ainda que a proposta seja norteadora. 

Para cada tipo de avaliação por etapa da educação básica, são previstas 

orientações de planejamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) junto com a 

escola para definição do local, quando deverá ocorrer, envolvimento dos pais no 

caso de crianças e orientação aos profissionais de educação para envolver como 

temática nas aulas. Há uma preocupação para que sejam ações desenvolvidas de 

modo que haja uma interação entre educando, família, profissionais da educação e 

da saúde. Algumas triagens, por exemplo, quando a família não consegue 

identificar, o professor é quem percebe se há alguma sintomática que indique 

problemas de saúde, como em casos de problemas oftalmológicos, auditivos, de 

peso.   
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No caso dos profissionais de saúde, já são previstos instrumentos de apoio 

que servem também como ferramenta de registro e acompanhamento, como a 

caderneta de saúde da criança, a caderneta de saúde do adolescente, Ficha de 

Atividade Coletiva do e-SUS AB etc. e sugestões de documentos referenciais como 

cadernos de apoio.  

Além disso, há projetos complementares como o Projeto Olhar Brasil (POB) 

em que o Governo Federal fornece óculos com base em critérios, como ser aluno do 

Ensino Fundamental da rede pública com PSE ou alfabetizandos cadastrados no 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que possuem algum tipo de necessidade de 

correção refrativa em especial nos municípios que não possuem oftalmologista e 

com maior número de alunos na faixa etária de 6 a 8 anos e mais de 40 anos. 

Em termos de resultados esperados previstos, de modo que podem ser 

monitorados estão o número de educandos participantes nas atividades relativas a 

doenças no foco de serem eliminadas, número de avaliação realizada, número de 

agendamentos e/ou acompanhamentos na UBS de referência da escola, número de 

encaminhamentos para a atenção especializada, dentre outros. O repasse de 

recurso é condicionado ao alcance proporcional das metas. Os indicadores, nesse 

caso, ajudam a identificar o índice de resultados alcançados.  

Seria esse o componente responsável por encaminhar o educando a um 

profissional de saúde. Avaliar é um processo de triagem, mas também um processo 

de diagnóstico e planejamento, uma vez que é possível sugerir aos pais que levem o 

filho para cuidar de determinada enfermidade, mas também as Unidades Básicas de 

Saúde podem preparar-se para atender à demanda. Educação e Saúde podem 

identificar questões recorrentes, propondo estratégias de mobilização da 

comunidade escolar, a partir dessas percepções, já intercalando com o próximo 

componente que é o de promover a saúde. 

O segundo componente “II - Promoção da saúde e prevenção de agravos” 

tem como objetivo prestar o suporte necessário à promoção da saúde, prevenção e 

cuidados de si e do meio, através de processos educativos que permitam a 

apropriação de conhecimento de modo a fazer escolhas que impactem 

positivamente na saúde do indivíduo. Esse é um componente norteador dos demais, 

pois apresenta a saúde não como ausência de doenças, mas como resultado de 

fatores múltiplos internos e externos ao sujeito. 
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Para ser garantida, precisa de ambientes favoráveis, como saneamento 

básico, oferta de água potável, segurança alimentar, controle da emissão de 

poluentes, dentre outros. As políticas públicas devem garanti-las ao mesmo tempo 

que resultam de habilidades pessoais para escolhas e atitudes que sejam favoráveis 

à saúde do meio e do indivíduo. As escolhas são resultados de outra série de 

fatores, como oferta, consumo, mídia, entre outros.  

A educação deve ser vista como um meio para que o educando, suas 

famílias e comunidades obtenham e valorizem conhecimentos e informações que se 

desdobrem em escolhas e atitudes de impacto positivo à saúde. Em termos de 

temáticas de referência, também estão sugeridas por etapa da educação básica, 

sendo geral desde as creches até o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA): 

 

– Promoção da segurança alimentar e da alimentação saudável. 
                                         – Promoção da cultura de paz e direitos humanos. 

– Promoção da saúde mental no território escolar: criação de grupos 
intersetoriais de discussão de ações de Saúde Mental no contexto escolar 
em articulação com o GTI municipal (BRASIL, 2015, p. 26). 

 

Além desses, há sugestões distribuídas sugerindo que as creches abordem 

as temáticas: “prevenção das violências e acidentes (optativa), promoção da saúde 

mental no território escolar: criação de grupos de famílias solidárias para o encontro 

e a troca de experiência com mediação da creche/escola e/ou Saúde (optativa), 

estratégia NutriSUS fortificação da alimentação infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó (optativa)”.  

A pré-escola deve abordar as mesmas temáticas sugeridas para as creches, 

exceto as “estratégia NutriSUS fortificação da alimentação infantil”.  Já as temáticas 

sugeridas para os ensinos fundamental e médio correspondem às necessidades de 

promoção e prevenção de agravos possíveis de serem tratadas outras em faixas 

etária, sendo elas:   

 

– Saúde e prevenção nas escolas (SPE), direito sexual e reprodutivo e 
prevenção das DSTs/ AIDS. 
– Saúde e prevenção nas escolas (SPE), prevenção ao uso do álcool, 
tabaco, crack e outras drogas. 
– Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas 
escolas (optativa). 
– Promoção da saúde ambiental e do desenvolvimento sustentável 
(optativa). 
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– Prevenção das violências e dos acidentes (optativa). 
– Promoção da saúde mental no território escolar: criação de grupos entre 
pares para fomento e estímulo ao protagonismo de adolescentes e de 
jovens para administrar conflitos no ambiente escolar (optativa). 
– Saúde e prevenção nas escolas (SPE): formação de jovens 
multiplicadores para atuarem entre pares nas temáticas de direito sexual e 
reprodutivo e de prevenção das DSTs/AIDS (optativa) (BRASIL, 2015, p. 
26). 

 

O Caderno do Gestor do Programa Saúde na Escola (PSE), enquanto 

concepção, apresenta preocupação sobre a relação pedagógica e a abordagem dos 

conteúdos, orientando para que sejam orgânicas no fazer escolar. (BRASIL, 2015) 

Dessa forma, o documento recomenda que os alunos sejam preparados para as 

atividades, incluindo-se de modo transversal nas aulas, que o tempo pedagógico 

seja o mesmo do cotidiano escolar e não um tempo extra, para que as ações sejam 

pensadas em conjunto, tanto pelos profissionais da Atenção Básica em Saúde 

quanto pela comunidade escolar ampliada, para que se proponham ações 

pedagógicas.  

Além disso, sugere-se também que se faça uma “Semana de Saúde na 

Escola” para que uma temática prioritária seja definida e abordada de modo a se 

desdobrar ao longo do ano letivo como conteúdo. Certamente, essa atividade 

favorecerá uma maior interação dos profissionais atuantes no programa com o 

território.  

Embora não haja indicativo de instrumentos para monitoramento desse 

componente, os resultados esperados são apresentados no documento de 

Orientação ao Gestor do PSE, que são a adesão e participação dos educando às 

atividades propostas, a inclusão de algumas temáticas no Projetos Político 

Pedagógico (PPP) das escolas envolvidas, o encaminhamento e acolhimento nas 

UBS, quando for o caso (gravidez, abuso de álcool ou drogas, por exemplo), a 

educação entre pares, a melhoria das relações interpessoais, ambientais e 

comunitárias, dentre outros.  

Outros instrumentos de apoio sugeridos são de suporte a atividades 

pedagógicas, como os cadernos de apoio, filmes e textos referenciais.  A formação 

continuada é considerada como um elemento importante para o alcance dos 

resultados esperados, o que aponta para o terceiro componente de ação do 

Programa Saúde na Escola (PSE): a formação. 
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A saúde acompanha o processo de desenvolvimento de cada sociedade; 

portanto, desenvolver e trocar conhecimento, dialogar sobre os desafios da prática e 

elaborar subsídios de suporte metodológico com vistas a promover saberes para 

uma vida saudável é uma das estratégias utilizadas. 

O terceiro componente do Programa Saúde na Escola (PSE) diz respeito a 

“III - Formação”, que se propõe a nortear de modo articulado a educação das 

equipes de profissionais envolvidos no PSE para “reorientar as práticas em 

educação e saúde com vistas à integralidade” (BRASIL, 2015, p. 27). Esse 

componente está vinculado à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

implantada como processo de articulação para a melhoria do trabalho no SUS. A 

definição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde pode ser 

entendida no texto da Portaria GM Nº 198/2004 que diz:  

 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e ao trabalho. 
Propõe-se que os processos de capacitação dos trabalhadores da saúde 
tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das 
populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como 
objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 
organização do trabalho e sejam estruturados a partir da problematização 
do processo de trabalho (BRASIL, 2004, p. 04). 

 
Nesse sentido, seguem as orientações do Componente III do PSE: 

Formação com o propósito de dar subsídios para que todos os profissionais 

envolvidos no programa, desde o pessoal que atua diretamente no campo até os 

gestores, tenham aporte teórico e metodológico para alcançarem metas e objetivos, 

considerando a intersetorialidade e integralidade. Assim sendo, são qualificados o 

Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) e as ações de avaliação das condições de 

saúde e de promoção da saúde; atendendo, portanto, aos demais componentes do 

programa. 

As estratégias previstas são: Formação do GTI de modo permanente, de 

jovens protagonistas para o PSE com educação entre pares, de profissionais da 

Educação e da Saúde nos temas relativos ao PSE também permanente, Cursos de 

Educação à Distância (EAD), articulados com parceiros e o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) (BRASIL, 2015, p. 28). No que se refere às estratégias 

pedagógicas, são as mais variadas, desde oficinas, educação entre pares, 

principalmente, no que se refere à prevenção de agravos entre adolescentes e 
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jovens, cursos presenciais e à distância, devendo envolver educandos, professores, 

profissionais do SUS, merendeiros, professores e gestores.  

Há também a elaboração de materiais didáticos que depois são 

disponibilizados no site do Mistério da Saúde e da Educação, utilizados nas 

formações ou impressos para serem distribuídos nas escolas. Sendo a Formação 

um componente fundamental, cabe uma reflexão sobre a importância dos 

profissionais que serão mediadores dos conhecimentos voltados à saúde dentro da 

escola. 

 

1.3.  EDUCAÇÃO BÁSICA E A ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: MEDIADORES DA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E A ESCOLA 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) se trata de uma Política Pública vigente 

como proposta para a Promoção da Saúde no cotidiano pedagógico da escola. Uma 

questão a ser pensada é que, embora o componente III do PSE Formação vise a 

qualificar todos os profissionais envolvidos no programa – profissionais de atenção 

básica à saúde e professores – essa formação continuada e em serviço pode não 

ser suficiente. A formação inicial e continuada dos professores em diversos aspectos 

já são em si um aspecto a ser objeto de aprofundamento teórico. É comum que a 

escolha e valorização do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, muitas vezes, 

não perpasse pelo interesse do educando, mas pelo que foi eleito como obrigatório 

no currículo escolar.  

O referido Programa propõe também que seja um trabalho desenvolvido de 

forma articulada com as demandas apresentadas pela escola. Assim sendo, devido 

à complexidade e ao dinamismo do espaço escolar e dos temas relacionados à 

saúde, muitas inquietações surgirão entre o teórico e o prático nas questões 

pedagógicas para os profissionais envolvidos, inclusive professores. Em saúde, 

alguns temas são tratados com pudor, causando certo constrangimento neles ao 

abordá-los em sala de aula, como, por exemplo, higiene íntima, sexualidade ou 

doenças decorrentes da falta de higiene. Se o professor não tem naturalidade para 

tratar o tema, como pode fazer uma abordagem adequada?  

Os profissionais da atenção básica à saúde, por outro lado, não dominam as 

minúcias das práticas educativas. Ainda que a proposta seja de um fazer educativo 
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complementado na intersetorialidade, a prática pedagógica colaborativa e dialógica 

é um percurso educativo a ser feito de forma processual e continuada com os 

profissionais envolvidos e os demais que precisam atuar para efetivamente 

promover à saúde.  

Formação é uma palavra que abre brechas para diversas associações 

mentais, embora tenha um caráter de completude em si mesma, dando uma ideia de 

que uma vez formado algo se completa. Quando se fala em formação de 

professores, deve ser encarada como algo dinâmico, que parte de uma questão 

inicial, mas que não termina com o encontro da resposta. Ela, ao mesmo tempo, 

perpassa e é entrecortada, transversalizada por dimensões diversas. De acordo com 

as ideias de Dominicé (2012, p. 21), 

 

a formação não é um objeto de conhecimento para o qual seja fácil 
contribuir. Entendido de maneira global, quer dizer, cuidando da diversidade 
de seus componentes, a formação destrona  maioria dos pontos de 
referência, que permitem a delimitação dos temas aprofundados nas 
Ciências Humanas. Levando em conta seu duplo pertencimento teórico, 
individual e social ao mesmo tempo, sua localização disciplinar permanece 
vaga. Visto como um processo em constante movimentação no decorrer de 
uma vida adulta, a formação escapa à rigorosidade do termos de verdade, 
de prova ou de objetividade, que caracterizam, na maioria das vezes, o 
debate científico, com respeito à problemática epistemológica.  

 

Pesquisas sobre a formação docente têm-se destacado como importantes 

no intuito de contribuir com a prática pedagógica, reconhecendo a complexidade que 

envolve o fazer nas relações de ensino e aprendizagem. Não se pode deixar de 

reconhecer que o professor, seja ele atuante na educação infantil, na educação não 

formal, na educação básica ou no ensino superior, carrega em si diversas 

dimensões: pessoal, social, política e cultural. Essas dimensões muitas vezes 

emergem nas escolhas, nas tomadas de decisão, no discurso, nas definições das 

estratégias metodológicas do professor na condução de seu trabalho.  

Ao mesmo tempo, o educando também é um sujeito inteiro no processo 

educativo; sendo, portanto, um ser multidimensional. Quando o tema abordado diz 

respeito a algo que implica na vida, como por exemplo, os conteúdos propostos nos 

Componentes do Programa Saúde na Escola, dimensões diversas vão emergir em 

sala de aula tornando-se, também, conteúdo para quem aprende e quem ensina.  
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A escola, por sua vez, lida também com questões curriculares, políticas, 

econômicas, estruturais, dentre outras. Professores, profissionais da atenção básica 

à saúde, educandos e espaços educativos dialogam com essas diversas questões 

enquanto constroem conhecimento em torno da promoção da saúde. A dialogicidade 

dar-se-á mesmo que não sejam processos conscientes. 

Para Flecha (2005, p.32), “as sociedades hoje são cada vez mais 

dialógicas”, uma vez que os papéis sociais que tradicionalmente ocuparam lugar de 

autoridade passam a ser questionados com as novas constituições de família, de 

trabalho e de interação. Não se trata de um discurso otimista, mas de uma reflexão 

sobre os novos contextos sociais baseados nas teorias dialógicas e em um 

panorama comunicativo de interação quando diz: “apesar de não ser uma realidade 

em todas as práticas sociais, é fácil constatar um horizonte de igualdade, diálogo e 

horizontalidade aparecendo nas reivindicações de entidades e na expectativa de 

futuro das pessoas” (Ibidem). 

O ser humano é um ser em construção, um ser que se refaz e, mais que 

isso, é um ser que pensa. É no existir com o outro, cuidando e integrando a essa 

existência que o homem se torna homem.  A educação vem a esse encontro em um 

movimento de fazer do sujeito homem, contudo é um fazer realizado por homens. O 

homem como sujeito e não como objeto está em uma busca permanente de si. A 

comunicação e a colaboração dialogicamente realizada está implicada neste fazer 

do homem por meio da educação, conforme dito por Freire (2008, p. 27): 

 

Sem dúvida, ninguém pode buscar na exclusividade, individualmente. Esta 
busca solitária pode traduzir-se em um ter mais, que é uma forma de ser 
menos. Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram 
ser mais e em comunhão com outras consciências, caso contrário se faria 
de uma consciência, objeto de outras. 

 

Em uma educação, em vista à Promoção da Saúde, à medida que nos 

tornarmos sujeitos, somos compelidos a um agir e a desenvolver a conscientização 

e a responsabilidade no que for implicar na própria saúde, porém nem sempre temos 

clareza reflexiva sobre esses processos. Não estamos com este estudo defendendo 

que, se o tivéssemos poderíamos fazer escolhas saudáveis, mas defendemos que o 

aprendizado de certos conteúdos poderia contribuir para que pudéssemos, enquanto 

seres inacabados, cuidar melhor de nossa saúde.  
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A educação é, portanto, um elemento importante. Pensamos não haver 

dúvidas, mas pensar a práxis pedagógica voltada à saúde desdobra em muitos 

aspectos que aqui buscamos entender, inclusive, na construção e diálogo sobre 

saberes em saúde com base nas práticas de colaboração entre homens e mulheres 

profissionais, educadores e educandos. 

Muitas discussões são travadas no âmbito da saúde sobre o que contribui ou 

não para uma vida saudável. Alguns aspectos que tradicionalmente foram tidos 

como inquestionáveis pelo público leigo passam a ser questionados e divulgados por 

pesquisas na área da saúde, como, por exemplo, sobre benefícios e malefícios do 

consumo de ovos de frango ou do leite de vaca. São exemplos apenas para 

caracterizar que não estamos questionando saberes e práticas na promoção da 

saúde que vão ser tratados na escola. O questionamento está entre a disseminação 

e difusão do conhecimento a partir da escola.  

Um saber parte de um não-saber que se agrega a uma série de outros 

saberes que nem sempre eram relacionados àquele contexto. Muito antes de a 

microbiologia surgir como a conhecemos hoje e comprovarem a existência de seres 

microscópicos, certos acontecimentos levaram os homens a suporem que a falta de 

higiene levava ao surgimento de doenças. Ao mesmo tempo em que ignoravam a 

quantidade de doenças evitáveis, através de práticas simples de manutenção da 

limpeza corporal e do ambiente, por exemplo, deram-se conta que a ausência de 

certos tipos de sujeira se desdobram na não ocorrência de alguns tipos de 

problemas com a saúde.  

A ignorância dos fatores científicos da época não os impediram de 

relacionarem acontecimentos agregando novos saberes. O saber algo não impediu 

de se buscar novos conhecimentos. O saber não pode paralisar, ele deve instigar a 

busca de novas respostas, novos conhecimentos e práticas e, se for o caso, 

mudanças, como indica Freire (2008, p. 29): 

 

O saber se faz através da superação constante. O saber superado já é uma 
ignorância. Todo saber humano tem em si o testemunho de um novo saber 
que se anuncia. Todo saber traz consigo sua própria superação. Portanto, 
não há saber nem ignorância absoluta: há somente uma relativização do 
saber ou da ignorância. 

 

Os saberes docentes foram constituídos em um longo processo histórico- 

político que implicou na formação dos profissionais da área. Os processos de 
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formação em Promoção da Saúde dentro da perspectiva da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) são ainda mais recentes. Nem sempre a profissão 

docente gozou de respaldo e prestígio. “A elaboração de um corpo de saberes e de 

técnicas é a consequência lógica do interesse renovado que a Era Moderna 

consagra ao porvir da infância e a intencionalidade educativa” (NÓVOA, 1995, p. 

15).  

Constitui-se, entretanto, em uma relação ambígua entre o docente e o saber 

no período inicial de construção da identidade docente, à medida que ele deve ser 

detentor de um saber geral – e não específico – mas pedagógico. O resultado ou 

produto do trabalho docente perpassou por diversos processos desde a 

culpabilização individual até o reconhecimento de classe.  

Importa salientar que a formação docente foi e é uma questão importante. 

Dantas (2008, p. 122), baseando-se na práxis de sua trajetória docente e com a 

contribuição dos processos de pesquisa na área docente, elucida: 

De acordo com a minha experiência docente, constato que frente às altas 
taxas de fracasso escolar enfrentadas pelo sistema escolar e pelos 
programas de educação de adultos, é muito comum os educadores serem 
colocados em questão, atribuindo-lhes a causa do insucesso. Estudos 
pertinentes levantam dúvidas sobre sua formação, questionam sua 
competência e cobram compromisso político no ato de educar. 

 

Ao mesmo tempo, evidencia-se o papel político da educação. A escola 

passa a ser tida como uma ferramenta na engrenagem do progresso, expansão 

social e melhoria das condições de vida da população, seja como forma de 

mobilidade, seja como meio de apreensão de diversos saberes úteis à vida 

moderna, como a leitura, cálculos, dentre outros. Os professores como agentes da 

educação ocupam um lugar de importância.  

Para Nóvoa (1995), os professores vão ser investidos de um importante 

poder simbólico. A escola e a instrução encarnam o progresso. Ainda para esse 

autor, investir na formação de professores se tem demonstrado cada vez mais como 

necessidade latente. Em contrapartida, a formação docente – inicial e continuada – 

se configura, ainda, como um dos eixos cruciais para a promoção da melhoria da 

qualidade da educação básica.  

As políticas públicas de formação docente precisam ser abrangentes no 

sentido de propiciar uma formação que invista em estratégias capazes de dialogar 

com as realidades que compõem o fazer docente em nosso país. Muitos trabalhos 
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enfatizam a subjetividade na investigação dessa formação, colocando-lhes como 

elemento central da pesquisa, dando voz e vez à sua história, ao seu fazer e à sua 

experiência no processo de investigação das práticas de formação e práxis 

pedagógica.  

O que importa é perceber que a escola não ficou imune a todos os 

deslocamentos identitários da contemporaneidade. O seu tempo, no seu contexto, 

com as suas questões, pouco a pouco trouxeram mudanças. A  identidade docente 

sofre mutações no seu interior e na percepção sobre a escola e as práticas 

pedagógicas. São essas mudanças que permitem aprofundar práticas educativas 

respaldadas na subjetividade apesar das contradições. Podem também contribuir 

em processos que dão os inputs necessários a uma educação contextualizada e 

dialógica em que profissionais de áreas diversas podem trabalhar conjunta e 

intersetorialmente como prevê as propostas idealizadas pelo PSE.  

A saúde, como preconiza os documentos norteadores da Política Nacional 

de Promoção da Saúde (PNPS), como o Informe de Lalond e a Carta de Ottawa, é 

um conceito positivo que se fundamenta nos recursos físicos, naturais, pessoais, 

coletivos e sociais. Assim, não pode ser tarefa limitada ao setor de saúde, tão pouco 

apenas à educação; a saúde integral demanda esforço conjuto de políticas públicas 

articuladas. “Tal como a saúde requer a articulação coordenada de diferentes 

políticas sociais para o alcance da integralidade, o mesmo se dá com a educação“ 

(VIEIRA, 2013, p. 14). 

Ao se referir sobre os desafios encarados por professores contemporanêos, 

Charlot (2008) é enfático ao nomeá-los como “trabalhadores da contradição“.  Essa 

contradição está dentro e fora da escola, indo da mais simples proposição de 

atividades escolares até a concepção de currículo, a forma de lidar ou não com a 

comunidade que cerca a escola, os processos de gestão, dentre outros.  Neste 

texto, interessa pensar que há uma forte imbricação da identidade docente com as 

concepções contemporanêas de viver em sociedade, do cuidado de si e do outro; 

portanto, do cuidado com a saúde.  

O reconhecimento da subjetividade é fator importante para compreender a 

relação de práticas pedagógicas, prevenção em saúde e contemporaneidade. A 

subjetividade dialoga com os processos de formação de professores à medida que 

instâncias de produção de conhecimento sejam realizadas de forma a comportar a 
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história do sujeito em suas múltiplas manifestações. Ao longo de suas vidas, 

professores e profissionais de saúde desenvolvem e buscam saberes relativos à 

prevenção ou não nas mais diferentes fontes: empíricas, científicas, cultura popular, 

experêincia, dentre outras.  

No fazer pedagógico, essas concepções emergem. Nesse sentido, investir 

na formação inicial e continuada desses profissionais é uma necessidade latente 

como forma de garantir que os conhecimentos construídos nos espaço escolares 

sejam condizentes às necessidades dos educandos, ao mesmo tempo que os 

educadores (professores e profissionais de saúde) não se sintam despreparados 

para abordar ou lidar com os temas de educação para a saúde. Isso é possível nas 

novas abordagens reflexivas em que a história de vida do sujeito entra no bojo dos 

processos formativos. 

Nesse contexto, a Formação Continuada surge como processo de 

aprendizagem docente, a internalização da teoria/prática de forma consciente, 

reflexiva e autoavaliativa, em que o professor deve levar em consideração a teoria 

que emerge de uma prática, de forma dialética, na construção da aprendizagem e 

produção de conhecimentos. Refletindo a subjetividade de forma individual e 

coletiva, deve internalizar a teoria, subjetivar suas práticas, expondo-as 

objetivamente. Assim, proporcionará o desenvolvimento de competências aos 

discentes bem como aos docentes. 

A proposta é que os saberes dos profissionais de saúde sejam agregados 

aos saberes dos professores, para que dessa forma haja um equilíbrio e apoio para 

um planejamento pedagógico e uma prática educativa bem feita e fundamentada. 

Mas será que os saberes de ambos dão conta de atender tal proposição? Andrade 

(2011, p. 172) evidencia uma amplitude das dimensões do fazer educativo que nos 

leva a questionar a necessidade de apoio a tais profissionais quando diz: 

 

A troca entre os saberes pedagógicos e os saberes profissionais da área da 
saúde não deixa de ser uma interlocução complexa, pois implica na 
compreensão de diferentes concepções de sujeitos, sociedade, saúde e 
educação. Uma relação que respondera diferentemente em cada indivíduo, 
grupo, curso, instituição, e num determinado tempo histórico. 

 

Os saberes que serão construídos por meio da práxis pedagógica tendo em 

vista a educação para a saúde considera que toda educação está imersa em um 

contexto que deve ser considerado no fazer pedagógico. Ele inclui sujeitos, seus 
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espaços, suas vivências, seus conhecimentos prévios, articulados a uma dimensão 

mais ampla, quais sejam sociais, culturais, econômicas e políticas, entendendo que 

a práxis educativa se dá dentro e fora da sala de aula. A escola é um todo, mas, 

sobretudo, trata-se de aprendizagens com contínua construção, não acabadas, 

abrindo espaço para novos aprendizados e fazeres.  

As teorias pedagógicas voltadas à formação de professores têm 

demonstrado o professor como pesquisador de sua própria prática; portanto, 

realizando a práxis, constroem saberes que aprimoram seu fazer. Essas teorias 

dizem respeito à abordagem chamada de “professor reflexivo”. Trataremos dessas 

questões mais à frente, por ora, façamos provocações, ainda fundamentadas em 

Pimenta (2011, p. 24) quando segue discorrendo sobre a construção de “teorias 

fertilizadoras da práxis dos professores, no sentido da transformação das 

persistentes condições de ensino e aprendizagem excludentes.” 

Interessa-nos, dentro do tema, a promoção da saúde escolar que é a 

significativa provocação que faz sobre a preocupação em “realizar práticas 

pedagógicas capazes de criar, nos âmbitos escolares, as condições de 

emancipação e desenvolvimento social dos alunos” (PIMENTA, 2011, p.29). Em 

relação à avaliação do PSE, poucos estudos têm sido desenvolvidos a partir de uma 

perspectiva coerente com a abordagem mais ampla do campo da promoção da 

saúde (MAGALHÃES, 2016).  

Nesse sentido, aponta para a necessidade de articular, de realizar 

interligações que planejem o cotidiano dos educandos a contextos amplos, desde a 

formação inicial e continuada docente até a dos profissionais de saúde como vimos 

anteriormente. Partindo do entendimento de prática como algo que emerge do 

cotidiano, que dialoga com o real, o posto, o concreto, que consegue trazer para a 

relação de ensino e aprendizagem não o que o professor ou o profissional de saúde 

gostariam que fosse, mas o que verdadeiramente ocorre com os envolvidos no 

processo educativo.   

Quando a prática é desenvolvida por mais de um sujeito, com áreas de 

conhecimento diferenciadas mas com intencionalidades educativas claras, há uma 

potencialidade de que os saberes que emergem dessa ação sejam valiosos e úteis. 

Agregar à diferença, à diversidade, à equidade, à alteridade no currículo e na prática 

educativa é um desafio, pois impera uma lógica contrária. Entretanto, conforme dito 
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por Imbernón (2002, p.16), “ganha terreno a opção que não deseja apenas analisar 

a formação como domínio das disciplinas científicas ou acadêmicas, mas sim que 

propõe a necessidade de estabelecer novos modelos relacionais e participativos na 

prática da formação.” 

O trabalho colaborativo e intersetorial pressupõe uma série de questões, 

dentre elas a valorização do outro como sujeito de conhecimento e de si como não 

totalitário na construção do conhecimento. Só é possível ouvir outra pessoa e, a 

partir dessa escuta, esperar que algo importante seja elaborado, quando há o 

reconhecimento das próprias limitações e a crença na potencialidade da interação 

enquanto troca. Caso contrário, há uma suposição de completude individual para  

algo que em processo está sendo realizado em conjunto. Ora, se apenas um 

indivíduo, coletivo, área de conhecimento pode dar conta de algo, o fazer em 

conjunto, em colaboração perde sentido. 

Se os sujeitos que atuam em conjunto reconhecem que existe falta e 

presenças de saberes em ambos, então juntos se torna possível diluir a falta através 

da troca, da ação, da escuta. Desenvolver uma ação em conjunto, seja ela 

pedagógica ou não, está longe de ser algo simples e linear, todavia guarda em si 

força capaz de resoluções oriundas de saberes e experiências próprio da história e 

da formação de cada um dos envolvidos. Na ação conjunta, novas experiências são 

adquiridas e ressignificadas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) faz referência a um 

“regime de colaboração” se referindo no título “Da Organização da Educação 

Nacional”, em que alinha os processos de gestão e organização das esferas do 

poder público no Brasil. A palavra colaboração diz respeito à construção semântica,  

advém do latim colaborar, da soma de prefixo co que significa junto, acrescido do 

verbo laborar que significa trabalho. O significado remete a trabalhar junto com 

outros,  ou co+operar, operar juntos em uma determinada tarefa.   

Os homens colaboram entre si ao longo da história da humanidade, não é 

algo novo. A colaboração e a parceria baseiam-se no diálogo, sendo aspecto social 

relacional importante, por isso vai materializar-se na esfera pessoal, comunitária, 

política, transnacional, econômica, dentre outros principalmente quando o referencial 

volta-se aos aspectos profissionais. O Programa Saúde na Escola da forma como foi 

concebido tem como alicerce a intersetorialidade, sendo principalmente no que diz 
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respeito aos Grupos de Trabalho Intersetoriais inovador. Essas caracteristicas 

basilares pressupõem que a colaboração seja um elemento essencial para o 

funcionamento deste programa. O trabalho conjunto em educação é uma tendência 

mundial.  

Estudos sobre a parceria na formação de professores de Foerste (2005) 

apontam para bons resultados quando há disposição dos envolvidos em partilhar 

poderes, estabelecer metas e alternativas de trabalho conjuntamente. Na práxis 

educativa, isso não significa o ponto de chegada ou soluções encontradas. As 

soluções vão responder sempre a um contexto específico.  

Cabe aos profissionais que vão trabalhar em conjunto, planejar e 

desenvolver a práxis educativa juntos do início ao fim, incluindo a decisão sobre os 

objetivos, a temporalidade, a metodologia e a avaliação dos resultados. É 

fundamental que as instituições, respaldadas nas políticas públicas, criem condições 

materiais e de tempo para que o trabalho conjunto aconteça. Deve haver cuidados 

para não incorrer em ingenuidades otimistas, pois trabalhar colaborativamente não é 

uma ação desintricada.  

Paulo Freire (1986, p. 29), em diálogo sobre os aspectos da educação e da 

prática pedagógica participativa, diz que 

 

precisamos entender a natureza sistemática da educação para atuar 
eficientemente dentro do espaço das escolas. Sabemos que não é a 
educação que modela a sociedade mas, ao contrário, a sociedade é que 
modela a educação segundo os interesses dos que detêm o poder. Se é 
assim, não podemos esperar que a educação seja a alavanca da 
transformação destes últimos. 
 

Os campos da educação e da saúde são socialmente pautados e 

construídos, ao mesmo tempo estão inseridos nas diversas situações cotidianas, por 

isso mesmo, juntos podem contribuir para aprendizados voltados à promoção da 

saúde. É importante salientar novamente a importância  social e politica dessa 

integração, conforme dito por Costa (2016, p. 11): 

 

Vale ressaltar que as práticas de saúde operadas numa sociedade vão além 
de meras aprendizagens: elas são práticas que incorporam um projeto de 
sociedade, uma consciência política. Longe de ser uma prática neutra, a 
educação em saúde pressupõe uma dimensão ideológica, de poder, pois 
implica uma maneira de ser sociedade, de lidar com técnicas e com um 
projeto de sociedade e a construção de uma consciência. 
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Para que não seja uma ação apenas acumulativa, é fundamental fazer uma 

reflexão intersetorial colaborativa que supere a racionalidade puramente técnica, 

valorizando o saber e o fazer de todos que fazem parte do desafio de promover a 

saúde por meio da educação nas escolas brasileiras.  
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2. OLHANDO DE PERTO PARA VER AO LONGE: METODOLOGIA DESTA 

PESQUISA 

 

Este estudo analisa a Promoção da Saúde na Escola (PSE) entre os anos 

de 2007 a 2016 ao longo dos 9 (nove) anos de sua implantação. Compreendendo 

que a escola é um espaço importante para a promoção da saúde, buscamos 

compreender na literatura acadêmica de que forma o PSE tem sido abordado por 

pesquisadores que estão interessados em contribuir com  discussões sobre o tema.  

Embora se saiba que outras áreas dos saberes produzem conhecimento 

sobre promoção da saúde, aqui nos interessa a concentração no campo da saúde e, 

em especial, da educação. Ao abordar conhecimentos voltados à promoção de 

saúde em termos de mudanças de hábitos e atitudes frente a causas de possíveis 

adoecimento, é natural que esse processo seja pensado pelo campo educacional. 

Será que é o que tem ocorrido? Buscamos em termos de recorte temporal abranger 

o período de implantação e desenvolvimento do Programa Saúde na Escola ainda 

em curso. O foco principal da busca é a relação educação, saúde, formação de 

professores e educação básica. 

O estado da arte nesta pesquisa foi utilizado como meio para identificar as 

tendências e olhares sobre promoção da saúde no cenário atual e assim 

compreender pelo levantamento do que fora publicado, o que ainda não foi 

explorado ou que não foi suficientemente abordado. Desta maneira, será possível 

levantar possíveis contribuições do presente estudo na busca por perceber qual o 

panorama do PSE. 

Outras pesquisas publicadas sobre a promoção da saúde na escola são 

insumos que auxiliam na busca por compreender como o campo educativo tem 

percebido essa temática. Para tal, foi realizada uma revisão biográfica e análise 

documental levantando em pesquisas na área como ela tem sido apreendida. 

Pesquisa ou Análise documental pode ser entendida como o tratamento 

metodológico dado em pesquisas qualitativas ou quantitativas que se atém a 

documentos como materiais essenciais a partir do qual serão dados os indícios do 

que se busca responder com a pesquisa.  

Pádua (2012, p. 68) diz que a “pesquisa documental é aquela realizada a 

partir de documentos, contemporânea ou retrospectiva, considerada cientificamente 
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autêntica (não fraudados), tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 

investigação histórica, a fim de descrever/ comparar fatos sociais, estabelecendo 

suas características ou tendências.”  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, percorremos algumas etapas: a 

primeira delas foi compreendida por um levantamento sistemático dos artigos que 

versassem a respeito da temática do Programa Saúde na Escola (PSE), utilizando-

se a biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), algumas revistas brasileiras de relevância acadêmica científica 

para as áreas de educação e de saúde e revisão documental do material elaborado 

intersetorialmente pelos Mistérios da Saúde e Educação que norteiam o programa. 

Estabelecemos anteriormente critérios de seleção para os artigos hospedados, que 

serão descritos ao longo deste estudo, provenientes de periódicos minimamente 

com ISSN1.  

A escolha por estudos científicos publicados virtualmente se deu por sua 

capacidade de perdurar ao longo do tempo, por sua capilaridade, por conter fontes 

variadas de informações, como teses e dissertações, além de outros artigos, 

conferindo igual valor na compreensão do objeto estudado. Ao mesmo tempo, 

artigos científicos são produções científicas que têm ampla circulação devido à sua 

fácil capacidade de acesso. Por serem indexados virtualmente, contribuem e são de 

grande potencialidade na formação continuada dos profissionais que atuam em 

diversas áreas, como Educação. 

Na revisão, buscamos estudos próprios sobre a temática realizada no 

período de 2007 a 2016, publicadas na Revista Ciências & Saúde Coletiva, da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e na Revista Brasileira de 

Educação (RBE), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED). A escolha por elas deu-se por se tratarem de publicações 

conhecidas e respeitadas no universo acadêmico em suas respectivas áreas, por 

serem resultados de trabalho realizados por mais de um pesquisador – uma vez que 

se tratam de associações de pesquisadores – e por terem histórico de publicações 

anteriores ao decreto que instituiu o PSE, possibilitando verificar por meio desses 

registros disponibilizados o tipo de interesse que as pesquisas apresentam. 

                                                           
1
 International Standard Serial Number. 
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Analisar reflexão teórica sobre o PSE entende que o reconhecimento e a 

legitimidade de uma determinada área do saber, enquanto ciência, são perpassados 

por diversos aspectos, por isso se destaca a finalidade deste estudo como sendo 

também a produção de novo conhecimento que, segundo Köche (2008), é um 

produto resultante da investigação científica. A ciência ajuda a desenvolver 

descobertas que impactam nas práticas de vida cotidiana, uma vez que contribui 

também para “fornecer explicações sistemáticas”, decorrentes da necessidade de 

compreender a complexa rede que se esconde por traz das aparências superficiais 

dos objetos, [...] “que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas 

e da discussão intersubjetiva” (KÖCHE, 2008, p. 29). Assim sendo, uma pesquisa 

pode contribuir para lançar luz a novos conhecimentos, saberes e fazeres tanto 

teóricos quanto práticos.  

 

 

2.1. ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA  

 

Em virtude  do objetivo geral deste estudo ser o de investigar na literatura 

acadêmica da área de Educação e Saúde a repercussão do componente de ação 

Formação do Programa Saúde na Escola como estratégia da política intersetorial de 

promoção de saúde no período, este capítulo delineia a condução metodológica 

utilizada, apresentando as estratégias realizadas, os dispositivos de pesquisa e os 

documentos que referendaram a análise do conteúdo apresentada.   

A construção do conhecimento nas ciências sociais não é um todo completo 

e acabado, estático. Ao contrário, trata-se de um conhecimento provisório, 

incompleto e mutável à medida que novas descobertas são feitas do fenômeno ou 

objeto estudado. Isso não significa não haver rigor, significa haver rigorosidade 

científica. A pesquisa nas ciências sociais volta-se a questões de um universo amplo 

da dimensão humana e social que “pode ou não ser quantificado”, “ou seja, trabalha 

com o universo dos significados, crenças, motivações, aspirações, valores, atitudes”. 

(MINAYO, 2009, p. 21).  

Esse é um universo histórico, em que o próprio homem atribui ou não 

sentido, cria ou não identidade, que é repleto de ideologismos implícitos ou 

explícitos com abertura para teorizações, pois pensar e dar significado ao mundo é 
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uma característica essencialmente humana. A busca por respostas sobre a própria 

vida, suas questões e problemáticas é uma das características das pesquisas de 

cunho qualitativo, por isso que “nada pode ser intelectualmente um problema se não 

tiver sido em primeiro lugar um problema da vida prática” (MINAYO, 2009, p. 17). 

Um dos percursos necessários ao rigor científico é a pesquisa bibiográfica 

como conjunto ordenado de procedimentos e busca por soluções atento ao objeto 

(LIMA, 2007). Amplamente utilizada, ela se justifica como uma necessidade de 

levantamento e apresentação de informações relevantes e de diálogo teórico com 

demais pesquisas, que já foram realizadas dentro da área de educação e saúde com 

fins de promoção da saúde, a fim de construir argumentos e delimitações que 

possam contribuir com o tema estudado.  

Ainda que o conhecimento seja provisório, há um acúmulo histórico e social 

que precisa ser considerado quando se pretende aprofundar sobre um objeto 

investigado. A pesquisa bibliográfica é capaz de possibilitar relevante alcance de 

informações, agregando dados e estudos dispersos, contribuindo com uma 

delimitação conceitual no estudo proposto (GIL, 1994). 

Embora se saiba que outras áreas dos saberes produzem conhecimento 

sobre promoção de saúde na escola, aqui nos interessa a concentração no campo 

da educação.  Ao abordar conhecimentos voltados à promoção de saúde em termos 

de mudanças de hábitos e atitudes frente a causas de possíveis adoecimentos, é 

natural que esse processo seja pensado pelo campo educacional. Será que é o que 

tem ocorrido? Para responder a essa pergunta, fez-se um breve levantamento sobre 

estudos acadêmicos publicados sobre o tema na área da saúde no que se refere ao 

desenvolvimento do PSE no âmbito escolar e na área de educação com a referência 

do tratamento dado no espaço escolar para a temática promoção da saúde.  

Este material deu o subsídio para elaboração do capitulo teórico. O estado 

da arte nesta pesquisa não é o ponto central, mas uma estratégia para identificar as 

tendências e olhares sobre promoção da saúde escolar no cenário atual para 

compreender os desdobramentos desses estudos nesta temática na educação. A 

fundamentação teórica nos convidou a buscar entender nos documentos de domínio 

público as implicações da promoção de saúde escolar, constituindo uma análise 

documental. 
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2.2. PESQUISA DOCUMENTAL  

 

Na busca por compreender a Promoção de Saúde na Escola, fizemos uso 

da Pesquisa documental por considerar que esse tipo de metodologia atende a 

compreensão do objeto de uma forma ampla, porém focada. Essa foi uma escolha 

realizada durante o processo de amadurecimento desta pesquisa, como será visto 

ao longo do texto.  

São os objetivos da pesquisa que irão determinar a “análise de documentos” 

como “instrumento complementar” ou “o principal meio de concretização do estudo” 

(PIMENTEL, 2001, p. 2001). Alguns autores delimitam o que seja a Pesquisa 

documental a partir da análise do que seja pesquisa e do significado de documento. 

A compreensão de Pesquisa neste estudo é a “investigação e estudo minucioso e 

sistemático com o objetivo de descobrir fatos relativos ao campo de conhecimento” 

(FERREIRA, 2001, p. 568).  

Pode-se, então, compreender como documento o registro feito 

intencionalmente ou não, de dados, fatos independentes do formato utilizado para 

registro. Caracteriza-se por contribuir para a reflexão sobre diversos aspectos da 

existência humana. Os documentos indicam acontecimentos, intencionalidades, 

interpretações, vinculações, interesses de quem os produz, por isso, apesar de sua 

importância, não podem ser tomados em si como fato, fonte única.  

Toda pesquisa científica tem em comum a necessidade de fontes de 

informação que ajudem a alcançar a compreensão de um objeto. Para tal, é preciso 

discutir o que seja fonte nos trabalhos acadêmicos (PÁDUA, 2012). Nas pesquisas 

documentais, as fontes podem ser primárias ou secundárias. Saviani (2004, p. 04) 

define fonte como “ponto de origem, lugar de onde brota algo que se projeta e 

desenvolve” indefinida e “inesgotavelmente”. Podendo ainda indicar, “base, ponto de 

apoio, repertório de elementos que definem os fenômenos cujas características se 

busca compreender.”  

As fontes segundo Ruckstadter (2011 apud Nunes, 2005, p. 05-06) são 

 

classificadas como primárias, ou originais, quando se acessa por primeira 
vez uma determinada informação ou quando se recorre a  documentos 
originais e autêntico; e secundárias, ou de segunda mão, a que se tem 
acesso através de outra obra, autor ou pessoa, como quando se faz a 
revisão de literatura sobre o assunto que se quer estudar e se apreende 
várias informações que até então se desconhecia ou que são pouco 
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divulgadas e conhecidas, mas que são corretas pelo procedimento científico 
do autor que as revelou.  

 

O autor faz a ressalva de que a fonte primária enquanto definição dependerá 

do “enfoque dado pelo recorte temático.” Ressalta-se ainda que as pesquisas que se 

baseiam em fontes documentais como fontes viáveis para a compreensão de um 

fenômeno ou objeto por serem os documentos, sejam eles de fonte escrita, oral uma 

representação não neutra de uma determinada conjuntura, período, apresentando 

uma série de ideias que podem transparecer aspectos políticos, econômicos, sociais 

e culturais sobre determinado objeto (RUCKSTADTER, 2011 apud NUNES, 2005, p. 

113). 

É um tipo de pesquisa comum nas ciências sociais, com destaque nos 

estudos históricos. Pádua (2012, p. 68) sugere tomar a origem latina da palavra 

documento: “documentum: aquilo que ensina ou serve de exemplo ou prova”; dessa 

forma, amplia a área da pesquisa documental para além das ciências sociais ou de 

seu uso historiográfico. Vale ressaltar que esta pesquisa faz um recorte temático, 

como sugere Severino (1989, p.111), quando afirma que a “documentação temática 

visa coletar elementos relevantes para o estudo em geral ou para a realização de 

um trabalho em particular, sempre dentro de determinada área.” 

A escolha por utilizar a pesquisa documental como metodologia adequada a 

responder as questões deste estudo foi redirecionada durante o processo de 

constituição da própria pesquisa. A base central da mesma é a compreensão do 

Programa Saúde na Escola, documento que é de princípio e orientação intersetorial; 

portanto, concebe que os profissionais da saúde e educação trabalham juntos para 

promover a saúde a partir da escola.  

No decorrer da investigação através dos levantamentos e busca de dados 

sobre o tema educação para a saúde, percebemos uma desproporção de textos 

virtuais e livros publicados por pesquisadores da educação e os da saúde. 

Aparentemente, os profissionais de saúde (como formação primária, ainda que 

entendamos que muitos já atuam na área de educação) estavam muito mais 

preocupados com o ensinar sobre a saúde, com a formação dos professores que os 

profissionais da educação.  

Cada profissão tem uma série de pressupostos que a alicerçam e que cada 

um de sua forma está inserido e desafiado a responder questões que são de seu 
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tempo, de sua formação, de sua prática e de seu fazer cotidiano. Compreendemos 

que os profissionais da saúde se baseiam no entendimento da Promoção da Saúde 

como meio de desenvolver seu trabalho, porém uma questão é a saúde e a outra diz 

respeito à educação. O baixo interesse dos profissionais da educação sobre a 

promoção da saúde poderia indicar algo sobre como a escola e seus profissionais 

têm lidado com esse conteúdo e ao mesmo tempo nos leva a pensar um pouco mais 

sobre a escola. 

Para melhor entender a questão da formação dentro do PSE, seguimos as 

orientações de Ruckstadter (2011, p.102), quando sugere que “cada objeto, tema, 

delimitação exige um tipo de pesquisa e portanto, metodologias e procedimentos 

específicos”; desta forma, desenhamos a estratégia da pesquisa a partir de fontes 

primárias e secundárias:  

a) Documentos que regem a educação para a saúde no Brasil: Decreto Nº 

6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola 

(PSE), outros decretos e portarias complementares, os materiais de apoio 

como cadernos e materiais de campanha do PSE hospedados no site do 

Ministério da Saúde; 

b) Publicações nas principais revistas de circulação nacional de educação e de 

saúde; 

c) Fundamentos teóricos que dão aporte ao tema na educação, acrescidos da 

análise da Política Nacional de Saúde.  

As principais fontes primárias são os documentos norteadores do trabalho 

de promoção de saúde na escola. Eles dão o aporte teórico para compreender a 

Promoção da Saúde (PS) na escola no Brasil contemporâneo, uma vez que são os 

principais recursos de percepções ou indicações sobre “o que” e o “como” em 

promoção de saúde na escola.  

O outro conjunto de fontes são as publicações nacionais nas áreas de saúde 

e educação, com o qual se pretende identificar a apropriação e o discurso sobre a 

Promoção da Saúde (PS) na escola que, de um lado refletem as questões latentes e 

efetivas das áreas estudadas, ao mesmo tempo em que retroalimenta o discurso e a 

prática de quem tem acesso a elas. As publicações definidas para serem 

investigadas foram: 
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Publicação em Saúde:  

 Revista Ciências & Saúde Coletiva: publicada desde 1996 pela 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) com o intuito de ser 

“um espaço científico para discussões, debates, apresentação de pesquisas, 

exposição de novas ideias e de controvérsias sobre a área.” (ABRASCO, 

2016) 

Publicação em Educação:  

 A Revista Brasileira de Educação, publicada pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), desde 1995, 

que se dedica “à publicação de artigos acadêmico-científicos, fomentando e 

facilitando o intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e internacional.” 

(ANPED, 2016) 

Os dois periódicos guardam proximidades, como serem voltados para a 

comunidade acadêmica reconhecidos publicamente, de circulação virtual que por 

sua seriedade servem de subsídio para a formação e autoformação para 

profissionais de suas respectivas áreas e por serem publicações contínuas. Além 

disso, pelo formato com Grupos de Trabalho-GT, reúnem por temáticas as questões 

mais latentes e atualizadas nas áreas.   

Baseado no recorte temporal proposto, o levantamento foi realizado entre os 

anos de 2007 e 2016, período que compreende os anos de proposição do Programa 

Saúde na Escola (PSE) dentro da Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS). 

Quanto à tipologia de material bibliográfico, foram escolhidos artigos, dissertações e 

teses, publicados em língua portuguesa, indexados com base nos seguintes 

descritores: “Saúde na Escola”, “Programa Saúde na Escola (PSE)”.  

Como critérios de inclusão, analisaram-se trabalhos publicados em revistas 

nacionais que tivessem resultados de políticas públicas voltadas à promoção da 

saúde na escola que citassem o Programa Saúde na Escola (PSE), cuja 

centralidade das pesquisas ocorressem apenas em território nacional. Foram 

excluídas publicações que abordassem somente a saúde na escola, saúde escolar 

que não abordassem o aspecto do PSE, que abrangessem o tema para fora do 

território nacional, ainda que estivessem na perspectiva da Promoção da Saúde 

(PS), artigos que são decorrentes de teses e dissertações já identificadas 
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anteriormente no levantamento das teses e dissertações e publicações fora do 

intervalo temporal definido.  

Na realização desta pesquisa com base nos critérios supracitados, 

inicialmente, foram encontrados 57 artigos, 1 ensaio, 1 tese e 2 dissertações. Após a 

aplicação dos critérios de exclusão, permaneceram 08 artigos para a realização da 

análise das revistas citadas. Buscou-se discutir as informações encontradas entre 

autores e os resultados foram demonstrados de maneira descritiva no capítulo 3 

denominado como “Diálogos sobre a Promoção da Saúde na Escola: o que 

apresentam as pesquisas”.  

Além deste capítulo, o Apêndice I – Quadro I lista os nomes dos artigos, 

suas respectivas revistas, ano, metodologia, dentre outras informações que 

auxiliaram na compreensão deste estudo. Nos Apêndices II e III - Quadros II e III, 

está apresentado o quantitativo de artigos encontrados nas Revistas Brasileira de 

Educação e Ciências & Saúde Coletiva respectivamente. Nesse, indicamos nos 

números aqueles que têm propinquidade com o tema. 

 

2.3. Organização do material coletado 

 

Como dito anteriormente, os documentos utilizados são de domínio público. 

Foram identificados e organizados em pastas para posteriormente fazer o 

levantamento que é de investigar o interesse dos pesquisadores de educação e os 

de saúde sobre o tema. Desenvolvemos alguns critérios de análise que se 

fundamentam na origem da publicação e conteúdo apresentado. Na fase inicial, 

foram realizados a leitura e o fichamento – fundamentais para entender o conteúdo 

abordado. O número extenso de publicações nos levou a fazer a análise sobre os 

resumos apresentados nos textos.   

O levantamento das informações disponíveis passou por um tratamento 

quantitativo: a priori, refere-se a uma análise de conteúdo apresentado, porém 

algumas informações quantitativas dão elementos que possibilitam pensar sobre o 

objeto estudado à medida que apresenta a tipologia das metodologias utilizadas, 

anos de concentração das publicações, linhas de pesquisa dentro das áreas 

publicadas, entre outros. Fizemos o levantamento de acordo com os seguintes itens: 

título da publicação, autores, revista (origem da publicação), ano, objetivo, 
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metodologia, palavras-chave e análise referencial. Algumas dessas informações 

estão apresentadas no Apêndice (Quadro I).   

No que se refere ao Título da publicação será apenas a transcrição do nome 

dado ao texto. A Origem da publicação refere-se à revista na qual o texto foi 

publicado. O Ano de publicação é o ano em que a revista foi lançada, embora 

alguns sejam enviados antes do período de circulação. Como consideramos não se 

tratar de um dado relevante, aqui se apresenta apenas o ano de publicação. Para 

melhor compreensão do texto, apresenta-se o objetivo central trazido no artigo. O 

levantamento das palavras-chave é um respaldo quando da análise e comparativos 

de conteúdos.  

A metodologia identifica o tipo de abordagem metodológica utilizada pelos 

pesquisadores nos diversos estudos encontrados. Na análise referencial, 

identificaremos o que trata o texto dentro da área promoção da saúde, 

compreendendo a relação do conteúdo com a discussão de Formação. Para tanto, 

buscou-se entender de que forma o PSE foi apresentado no artigo analisado e, ao 

mesmo tempo, a perspectiva sobre formação que o texto apresenta, buscando 

inclusive perceber se a formação de professores aparece e de que forma no texto. 

No que se refere à análise e interpretação dos dados, seguimos as 

orientações de Minayo (2009, p. 80) quando indica que analisar é mais que uma 

decomposição de dados, mais um esforço de buscar a relação que existe entre as 

partes, ao mesmo tempo em que a interpretação é tida como a procura por sentido 

nas falas, nas ações observadas para uma compreensão do fenômeno estudado 

indo além de uma mera descrição do objeto. Segundo ela, “a interpretação em 

pesquisa qualitativa é o foco central” (Ibidem) 

Para aprofundar a discussão, algumas etapas foram percorridas a fim de 

levantar informações que pudessem nos aproximar das hipóteses elaboradas e dos 

objetivos deste estudo. Inicialmente, fizemos uma série de leituras relativas à 

temática de Promoção da Saúde (PS) e Saúde Escolar como, por exemplo, estudos 

de Czeresnia (2003), Leme (2012), Rocha (2005), Rodrigues (2005; 2012), Vieira 

(2013) além de documentos oficiais como a Carta de Otawa (BRASIL, 1996), 

Caderno de Atenção Básica Saúde na Escola (BRASIL, 2009) Manual instrutivo do 

PSE (BRASIL, 2013) e o Caderno do Gestor do PSE (BRASIL, 2015), dentre outros 

incluindo o Decreto n ° 6.286/2007 que institui o PSE.  
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Em seguida, definimos que a Análise Bibliográfica e Pesquisa Documental 

apoiariam metodologicamente a aproximação dos resultados. Nesse intento, foi 

fundamental identificar dentro da área acadêmica publicações que pudessem ser 

representativas para o interesse de pesquisadores da área de educação e da área 

de saúde sobre Promoção da Saúde na Escola. Assim, identificamos duas 

respeitáveis associações de pesquisadores que historicamente têm contribuído com 

debates importantes em suas áreas: Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO).  

Essas associações guardam semelhanças, atualidade e colaboração na 

produção de conhecimento em suas respectivas áreas, sendo a primeira na área de 

educação e a segunda na área de saúde. Identificamos, em cada uma delas, uma 

revista que já fosse publicada desde 2007, ano em que o PSE foi instituído e 

escolhemos a Revista Brasileira de Educação (RBE) da ANPED e a Revista 

Ciências & Saúde Coletiva da ABRASCO como as representativas.  

Definimos os critérios de inclusão e exclusão, recorte temporal, passando a 

fazer a busca em todas as revistas online encontradas, levantando os conteúdos 

para análise com base nos critérios adotados. No percurso da pesquisa, 

apresentamos e analisamos os conteúdos encontrados. Baseando-se na 

metodologia que fundamenta a análise nesta pesquisa, foi realizado o levantamento 

dos artigos publicados em português nos periódicos digitais no período de 2007 a 

2016 no site da Plataforma Scientific Electronic Library Online (Scielo).  

Esse levantamento foi realizado entre os meses de novembro e dezembro de 

2016. Em cada revista, foram identificados os estudos publicados em língua 

portuguesa, por meio dos títulos apresentados nas sessões de artigos, cujo 

conteúdo fazia referência ao PSE. Cada artigo, cujo título indicava estudos dentro do 

espaço escolar, foi pré-selecionado além dos arquivos que apresentavam títulos 

figurativos que poderiam suscitar dúvida sobre a temática. Todos os arquivos 

tiveram seus resumos e palavras-chave lidos posteriormente para haver a certeza 

de que o conteúdo abordado referia-se – ou não – ao objeto do estudo. Vale 

ressaltar que foram excluídos resenhas, pareceres, entrevistas e opiniões. 

Após compreender o percurso metodológico planejado para investigar sobre o 

objeto de estudo, já é momento propício de apresentar o aprofundamento teórico. 
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Serão convidados autores que ajudarão traçar um diálogo compreensível sobre 

educação para a saúde, partindo inicialmente da relação desses dois campos do 

conhecimento na contemporaneidade e a emergência dessa articulação para a 

promoção de saúde.  
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3.  DIÁLOGOS SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: O QUE 

APRESENTAM AS PESQUISAS 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) decretado em 2007 está sendo 

desenvolvido intersetorialmente por profissionais da educação básica e de atenção 

básica da saúde ao longo de 9 anos nas escolas brasileiras. A presente pesquisa o 

considera uma ação importante para  os processos de promoção da saúde no Brasil 

e reconhece a importância dos envolvidos nesta implementação. 

Ao mesmo tempo que destaca o papel da formação dos profissionais 

envolvidos no programa, principalmente professores para possibilitar uma educação 

e ação integral de qualidade dentro da escola quando o tema for saúde, esta 

pesquisa visa investigar na literatura acadêmica da área de educação e saúde a 

repercussão do PSE e o Componente de Ação III do mesmo: Formação, como 

estratégia da política intersetorial de promoção de saúde no período. Este capítulo 

trata sobre as informações encontradas na Revista Brasileira de Educação (RBE) e 

na Revista Ciências & Saúde Coletiva, que abordaram o PSE dentro do recorte 

temporal apontado de existência dessa política pública. 

Para sistematizar os conteúdos encontrados, inicialmente eles foram lidos, 

fichados e depois foi elaborada uma tabela sistematizando-os. No processo de 

elaboração, percebeu-se que os dados ficariam melhor dispostos se fossem 

apresentados de modo dissertativo. Inicialmente, havíamos elaborado uma tabela, 

que depois de pronta não expressava a complexidade do que estava sendo 

analisado. Assim, no decorrer, ficou clara a necessidade de tratar as informações de 

modo que apresentassem a sequencialidade sem verticalizar. Entretanto, a tabela 

ajudou a sistematizá-las em termos quantitativos (Apêndice I – Quadro I). 

Na análise dos conteúdos, buscamos apresentar sinteticamente o que foi 

apresentado pelos autores no que diz respeito à abordagem no texto sobre o 

Programa em questão quando possível de que forma trata o componente de ação III 

do PSE: Formação. Os textos foram agrupados de acordo com a aproximação (ou 

não) com a abordagem sobre Formação. 

Como se trata de um estudo, cujo eixo metodológico é a análise 

bibliográfica, fez-se uma apresentação das informações que consideramos 

relevantes em cada texto. No que se refere aos itens apresentados, a organização 
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dos dados foi sistematizada da seguinte forma: “Título da publicação” (nome do 

artigo publicado com título e subtítulo), “Revista publicada” (indicação da Revista 

Ciências Saúde Coletiva ou da Revista Brasileira de Educação), “Ano” (quando o 

artigo foi publicado nessas duas revistas).  

Constam também o “Objetivo” do artigo apresentado no resumo ou ao longo 

do texto e a “Metodologia” utilizada como fio condutor pelos pesquisadores que 

elaboraram os artigos publicados. Para tanto, buscou-se entender de que forma o 

PSE foi apresentado no artigo analisado e, ao mesmo tempo, a perspectiva sobre o 

tema Formação. O foco central foi perceber se os autores apresentam ou discutem 

de alguma maneira a formação de professores para o trabalho colaborativo 

intersetorial entre profissionais da educação e da saúde para atuarem com 

promoção da saúde na escola através do programa aqui estudado. 

A Revista Ciência & Saúde Coletiva, entre os anos de 2007 a 2016, publicou 

em 10 volumes 104 revistas e suplementos que apresentam cerca de 1734 artigos. 

Essa Revista é organizada em sessões sendo aqui considerados apenas os artigos 

incluídos na sessão de artigo da mesma. Foram encontrados 51 artigos que 

tratavam da relação saúde e educação no espaço escolar, sendo abordados 

diversos temas, como nutrição, saúde bucal, saúde docente, alimentação escolar, 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), manifestação de algumas 

doenças, dentre outros.  

A Revista n. 6, volume 18, publicada no ano de 2016 abordou 

especificamente a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Vale ressaltar 

que ela apresentou mais de um artigo sobre o Programa Saúde na Escola. Já a 

Revista Brasileira de Educação, no mesmo período, realizou 34 publicações em 10 

volumes, totalizando 356 artigos. Nesse periódico, foram encontrados artigos em 

que a palavra saúde aparece relativa ao espaço escolar em aproximadamente 6 

artigos. Nessas abordagens, apresentaram-se temas como saúde do profissional 

docente, educação em saúde para mulheres-mães e educação higienista realizada 

para a infância no Brasil. O PSE apareceu em apenas um único artigo.  

É importante salientar que, nos artigos selecionados, identificamos um hiato 

sobre o tema desta pesquisa entre os anos de 2007 e 2009 nessas revistas. Em 

2010 e 2012, houve apenas uma publicação, em 2014 e 2015 duas e em 2016 foram 
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três artigos publicados em uma edição temática sobre os 10 Anos da Política 

Nacional de Promoção à Saúde na Revista Ciência & Saúde Coletiva.  

Os artigos foram elaborados em vários estados do país como Ceará, 

Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 

Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal por pesquisadores de 

universidades federais, estaduais, particulares e do Ministério da Saúde. O fato de 

serem pesquisadores de diversos Estados e regiões do país indica que há interesse 

sobre o PSE e a saúde na escola e também evidencia que não se trata de um 

interesse localizado. 

No tocante à autoria, a maioria dos artigos publicados foi elaborado por mais 

de um autor (77%). Com base nos conteúdos centrais abordados nos textos que 

trataram do PSE, os temas relativos à educação alimentar e nutricional com seus 

desdobramentos são a maioria, representando 44% dos textos. A saúde escolar em 

si como estratégia de Promoção da Saúde (PS) – seja do ponto de vista histórico ou 

de execução da Política Pública (PP) – corresponde a 33%. Os textos sobre 

Promoção da Saúde (PS) como análise da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) somam 22% das abordagens. 

No que se refere à abordagem sobre Formação, seja dos profissionais da 

educação básica e de atenção básica à saúde ou da comunidade escolar ampliada, 

totalizou 50% dos textos publicados. As metodologias apresentadas para elaboração 

das pesquisas foram todas qualitativas, sendo encontradas Revisão Bibliográfica, 

Estudo avaliativo descritivo, Estudo descritivo exploratório e Estudo de caso. 
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3.1.  Os conteúdos encontrados 

 

O texto publicado na Revista na Ciência & Saúde Coletiva sobre o título: “A 

implementação das prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), 

um balanço, 2006 a 2014”, de Malta et. al., no ano de 2014, objetivou “analisar a 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) quanto à implementação de eixos 

prioritários de gestão” (MALTA et. al., 2014, p. 4302).   

O PSE foi apresentado como um dos itens de fortalecimento da Promoção 

da Saúde (PS) no Sistema Único de Saúde (SUS). Os autores discorreram sobre 

diversos itens, dentre eles mais diretamente a gestão, financiamento, articulação 

intersetorial e parceiras. Embora haja um trecho de análise denominado 

“Qualificação da força de trabalho”, em que diversas ações de formação são citadas, 

o componente III do PSE: Formação, não foi referenciado.  

Visando analisar a implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde 

no eixo prioritário gestão, os autores fizeram um estudo de revisão, consultando os 

documentos institucionais, portarias disponibilizadas, livros e artigos publicados além 

de sites com recorte temporal de 2005 a 2013. Ao longo do artigo, apresentou-se o 

desenvolvimento das ações de gestão com suas características e fez-se avaliação 

das linhas de gestão, focalizando nos programas de atividade física e ações 

intersetoriais. 

Na abertura, os autores demarcam a PS com base na Carta de Ottawa que 

defende a ampliação das capacidades dos indivíduos e comunidades de agirem e 

terem controle sobre os fatores que afetam a sua saúde e qualidade de vida. Esses 

são os pressupostos que fundamentam os princípios do SUS na constituição da 

República Brasileira de 1988, institucionalizada em 2006, com a aprovação da 

Comissão Intergestores Tripartite da Política Nacional de Promoção da Saúde.  

As diretrizes da PNPS são estímulo à intersetorialidade, compromisso com a 

integralidade do cuidado, fortalecimento da participação social e estabelecimento de 

mecanismos de cogestão no processo de trabalho em equipe sugerem ações em 

cooperação. No SUS, essa atuação se dará de forma transversal com “mecanismos 

de corresponsabilização e cogestão” (MALTA et. al., 2014, p. 4302). 
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Na análise do texto da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), 

evidenciaram-se as ações prioritárias que servem de mecanismos para 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) através dos temas:  

 

alimentação saudável, prática corporal e atividade física, prevenção e 
controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
abusivo de álcool e outras drogas, redução da morbimortalidade por 
acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo à cultura de paz e 
promoção do desenvolvimento sustentável (MALTA et. al., 2014, p. 4302). 

 

Os autores salientaram e fundamentaram benefícios nos programas 

realizados com grandes grupos populacionais em áreas urbanas, no âmbito 

comunitário e na escola no que se refere a atividades físicas e alimentação 

saudável:  

 

além de inúmeras evidências dos benefícios das ações de regulação de 
ambientes livres de tabaco, proibição da propaganda do fumo, legislação 
relativa à proteção das populações em relação aos limites de álcool e 
direção, restrição à propaganda de alimentos na infância, rotulagem de 
alimentos, programas de apoio às famílias e proteção das vítimas de 
violência dentre outros, mostrando a importância destas ações na proteção 
da população, bem como a articulação intersetorial e a mobilização de 
parceiros visando respostas mais efetivas e integradas (MALTA et. al., 
2014, p. 4302). 

 

Para tornar o texto mais fluido, os autores apresentaram os resultados por 

temas, sendo eles “1) Fortalecimento da Promoção da Saúde no SUS (gestão, 

financiamento, organização da informação e vigilância; qualificação da força de 

trabalho, regulação e controle); 2) Ações de mobilização social e divulgação; 3) 

Articulação intersetorial e parcerias; 4) Promoção de ações no território, 5) Avaliação 

e monitoramento” (MALTA et. al., 2014, p. 4303). Aqui destacaremos apenas o que 

faz referência ao PSE e às questões referentes à Formação.   

São considerados avanços no que se refere ao “Fortalecimento da 

Promoção da Saúde (PS) no Sistema Único de Saúde (SUS) na gestão, 

financiamento, organização da informação e da vigilância, qualificação da força de 

trabalho, regulação e controle” (MALTA et. al., 2014, p. 4303) no que tange à gestão, 

desde 2006, a criação de linhas de programação orçamentária específica para PS, 

com inserção no Plano Plurianual e no Plano Nacional de Saúde.  

Em 2008, com a inclusão da PNPS na “agenda Interfederativa” por meio do 

Pacto Pela Vida, foram introduzidos indicadores de monitoramento e a implantação 
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de núcleos de prevenção de violências e promoção da saúde, que também são tidos 

como ações positivas para a PS. O “Mais Saúde” foi citado como um programa de 

governo que, em 2011, teve algumas das ações inseridas no Plano Nacional de 

Saúde (2011-2015) e no Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde (2011-

2015). Dentre ações intersetoriais, destacou-se, como desdobramento desse 

processo, a expansão do PSE. 

No que se refere ao financiamento, desde 2005, o Ministério da Saúde 

financia entes federados, conforme prevê o SUS para a realização dos programas 

de Promoção da Saúde. Desde 2007, com a criação do PSE, passou-se a receber 

recursos, sendo considerado já em 2008 como o principal programa de Promoção 

da Saúde para escolares no país.  

 

A partir de 2011, foram definidas novas modalidades de repasse de recurso, 
buscando ações continuadas, sustentáveis e universais: Com a ampliação 
dos critérios para adesão ao Programa, o PSE passou de 1,9 milhões de 
educandos beneficiados em 2008, para 18,7 milhões em 2013, com adesão 
de 4.864 municípios. Para 2014, está previsto o repasse financeiro de R$ 71 
milhões; um aumento de aproximadamente 100%, comparado ao 
financiamento inicial de R$ 36,5 milhões (MALTA et. al., 2014, p. 4304). 

 

Para o apoio à gestão e obtenção de informações para tomada de decisões, 

o Ministério da Saúde estruturou um sistema de vigilância contínua da Promoção de 

Saúde e dos demais fatores de risco e proteção para Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DCNT). No que se refere ao espaço escolar ouvindo inclusive os 

educandos, foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), com 

publicações trienais, tendo publicado dados desde 2009.  

Essas informações foram levantadas entre escolares do ensino fundamental 

do 9º ano de todas as regiões brasileiras. Além da PENSE, outros itens são o 

Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DCNT), a Pesquisa Nacional de Saúde, Vigilância de Violências e 

Acidentes (VIVA), a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e o Sistema de 

Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).  

Na qualificação da força de trabalho, foram realizados seminários, oficinas, 

eventos e curso de Educação à Distância com aproximadamente 4.000 vagas no 

total da oferta. Além disso, foram disponibilizados livros, materiais, educativos em 

sites e artigos. No que se refere à regulação e controle, destacaram-se as medidas 

regulatórias que afetariam crianças e adolescentes em idade escolar. Dentre elas, o 
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aumento da fiscalização da venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, a 

proibição da propaganda de cigarros, o debate sobre a publicidade de alimentos 

para crianças e jovens que incentive o consumo de alimento ou produto através do 

apelo com uso de linguagem, efeitos ou através de distribuição de brindes.  

A divulgação em grandes mídias dos resultados dos inquéritos levantados 

no Sistema de informação, dentre eles a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PENSE), resulta em maior visibilidade de informações, aumentando as 

possibilidades de ações de mobilização. A articulação intersetorial, como estratégia 

articulada de saberes e práticas convergindo e otimizando recursos diversos, 

“consiste em processos sistemáticos de articulações, atuações, planejamento e 

cooperação entre as políticas públicas e os diferentes setores da sociedade.” 

(MALTA et. al., 2014, p. 4306). Nesse sentido, fez-se destaque para a parceria entre 

o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério da Saúde na implementação do 

PSE.  

No que se refere à Promoção da Saúde no território que significa contar com 

uma rede abrangente e capilarizada de atores de forma a integrar intersetorialmente 

as ações, os autores referem-se à escola como um território:  

 

No território escolar, o Programa Saúde na Escola se configura como 
importante espaço para articulação das equipes de atenção básica com os 
profissionais de educação, proporcionando a sustentabilidade das ações a 
partir da conformação de redes de responsabilidade compartilhada sobre o 
território. As ações de Promoção da Saúde e prevenção de doenças e 
agravos realizados no PSE visam garantir oportunidade a todos os 
educandos de fazerem escolhas mais saudáveis e de serem protagonistas 
do processo de produção da própria saúde. O PSE procura fomentar uma 
gestão coletiva e participativa das ações, buscando garantir educação e 
saúde integrais, a partir da participação dos profissionais, dos educandos e 
da comunidade (MALTA et. al., 2014, p. 4307). 

 

No tocante à avaliação e monitoramento, não há referências no texto sobre o 

PSE. Nos anos analisados de Política Nacional de Promoção da Saúde, houve 

avanços conforme foi descrito, porém muitos são os desafios a serem superados 

para que a Promoção da Saúde possa ser como Política Pública uma estratégia de 

produção social em saúde. Um dos desafios está no avanço das ações intersetoriais 

como o PSE.   

O texto trata de forma direta o PSE, mas não apresenta a questão do 

componente Formação nessa abordagem, ainda que algumas das ações formativas 
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citadas façam parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde de 

2007 e algumas delas previstas no escopo do PSE. A Formação é uma linha de 

atuação intersetorial realizada entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação e Cultura com parcerias nacionais e internacionais, dentre elas as 

universidades.  

O próximo artigo analisado também foi publicado na Revista Ciência & 

Saúde Coletiva no ano de 2015 por Silva et. al. sobre o título “Percepção de 

adolescentes sobre a prática de alimentação saudável”. Nesse estudo, em uma 

escola integrante do PSE fundamentado nos dados da amostra, argumentou-se em 

favor do programa como uma ação pedagógica importante para “adesão de 

comportamentos alimentares saudáveis” (SILVA et. al., 2014, p. 3304). 

A escola passa a ser, na visão dos adolescentes que participaram da 

pesquisa, um espaço de ampliação do repertório de conhecimentos, que pode vir a 

contribuir para a tomada de decisão ou escolhas mais acertadas em termos 

alimentares. Nos casos apresentados, algumas vezes, a família não dispôs de tais 

conhecimentos e a mídia incentiva o consumo de alimentos de baixo valor 

nutricional de fácil acesso.  

Ao mesmo tempo, questionou a eficiência do PSE com base no dado de que 

alguns colaboradores que participaram respondendo à pesquisa “não recordavam 

ter recebido informações” (SILVA et. al., 2014, p. 3304) sobre a alimentação 

saudável na escola. Chama atenção aqui que a quantidade de vezes que o 

programa é desenvolvido na prática abordando a temática na escola é insuficiente. 

Nessa direção, os autores defenderam o trabalho intersetorial também citado pelos 

colaboradores da pesquisa como uma estratégia de disseminação de conhecimento 

de forma contínua por mais de um ator dentro da escola.  

Salientou que não deve ficar estanque ao trabalho das equipes de Atenção 

Básica em Saúde, uma vez que professores, direção e merendeiras contribuem para 

que os educandos ampliem seu repertório. Entretanto, foi constatado que na prática 

“a falta de habilidade dos professores em integrar o tema alimentação e nutrição nas 

disciplinas que lecionam, devido a sua formação não contemplar tais temas, dificulta 

a abordagem intersetorial” (SILVA et. al., 2014, p. 3305).  

Em resposta a esse dado, identificou-se a necessidade de qualificar esses 

profissionais para que possam atuar em ações de promoção à saúde e vigilância 
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alimentar e nutricional. Esse dado coaduna com a presente pesquisa uma vez que 

sugere a importância da formação para que haja dentro da escola condições mais 

favoráveis à Promoção da Saúde. 

Outro dado que chama a atenção diz respeito à formação de professores e 

da comunidade escolar ampliada e a prática intersetorial quando caracteriza como 

complexa o “desenvolvimento de práticas educativas alimentares na escola”; 

portanto, “identifica-se a necessidade de planejamento e avaliação da realização 

destas ações” (SILVA et. al., 2014, p. 3305).  

Como esse estudo refere-se à educação alimentar e nutricional, é natural 

que sua defesa seja feita dentro desse recorte, porém o texto fundamentou a 

necessidade da formação de professores para ampliar seus conhecimentos tanto no 

que se refere a conteúdos importantes para a Promoção de Saúde como também 

para atuarem de forma colaborativa e intersetorial de modo que a abordagem 

desenvolvida pelos mesmos não seja pontual, delimitada e restritiva.  

A abordagem educativa em promoção da saúde escolar segundo o PSE 

deve “considerar os diversos contextos com o objetivo de realizar construções 

compartilhadas de saberes sustentado pelas histórias individuais e coletivas, com 

papéis sociais distintos – professores, educandos, merendeiras, porteiros, pais, 

mães, avós, entre outros sujeitos –, produzindo aprendizagens significativas e 

ratificando uma ética inclusiva’’ (BRASIL, 2015, p.07).  

Como prática pedagógica, compreendemos ser essa recomendação 

possível de ocorrer na prática educativa escolar, contudo é necessário que haja os 

elementos epistemológicos, didáticos e pedagógicos. Isso significa, portanto, que 

sua potencialidade depende da qualificação e capacitação dos atores envolvidos 

nesse processo. 

O artigo “Excesso de peso e variáveis associadas em escolares de Itajaí, 

Santa Catarina, Brasil”, de 2015, elaborado por Kneipp et. al., publicado na Revista 

Ciência e Saúde Coletiva, teve como objetivo “avaliar a associação das variáveis 

socioeconômicas, demográficas, dos comportamentos relacionados à saúde e 

características do ambiente familiar com a prevalência de excesso de peso em 

alunos do 1º ao 5º ano de escolas do município de Itajaí, Santa Catarina” (KNEIPP 

et. al., 2015, p. 2412). 
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Esse estudo foi realizado através do levantamento de dados e aplicação de 

questionários com escolares de três unidades da área urbana de um Município do 

Estado de Santa Catarina. As escolas pesquisadas foram as que ainda não tinham 

feito adesão ao PSE. Essa foi uma indicação da Secretária Municipal por já haver 

nas demais escolas que tinham aderido anteriormente ao referido programa dados e 

análises referentes à saúde dos educandos, havendo um recorte em crianças 

matriculadas no ensino fundamental I. 

Foram observados o perfil socioeconômico dos pais, os hábitos de consumo 

alimentar, de atividade física e comportamento ativo ou sedentário dos alunos que 

estavam com excesso de peso corporal. Os resultados da pesquisa indicaram que 

 

não foi evidenciada associação estatisticamente significativa entre o 
excesso de peso e as variáveis: sexo do responsável, renda familiar, 
escolaridade dos pais, tempo de trabalho, sexo da criança, ano em que 
estuda, meio de deslocamento trajeto casa/escola, consumo de café da 
manhã diariamente. Por outro lado, o excesso de peso dos pais esteve 
associado ao excesso de peso infantil. Crianças com excesso de peso 
apresentaram: maior idade, dieta de melhor qualidade, hábito de realizar 
refeições em frente à televisão, bem como maiores escores de participação 
familiar na alimentação e na atividade física (KNEIPP et. al., 2015, p. 2414). 

 

Mesmo havendo uma alimentação de melhor qualidade no público 

analisado, percebeu-se excesso de peso, por isso indicador de risco à saúde. Os 

autores acreditaram que essa característica se deve ao fato de já haver por parte da 

família um cuidado instalado, pois as crianças já apresentavam esse tipo de 

problema. Havia, portanto, a promoção da saúde no sentido de cuidar para que essa 

questão fosse tratada. Assim, a escola pode ser grande aliada.  

 

Os autores ressaltam a importância do PSE para proposição de mudanças 
neste quadro. O PSE pode ter contribuído para um “melhor consumo” 
alimentar, uma vez que, segundo os autores, há um cuidado sobre a 
comercialização e consumo “de produtos considerados não adequados para 
o consumo, sobretudo diminuindo o acesso à alimentação inadequada e 
favorecendo escolhas alimentares mais saudáveis, buscando proteger, 
assim, a saúde dos estudantes” (KNEIPP et. al., 2015, p. 2419). 

 

O estudo reconheceu e fundamentou o papel da família para a construção 

de um ambiente favorável às escolhas alimentares mais saudáveis, entretanto não 

apontou para a necessidade de processos formativos nem para família, nem para os 

profissionais da educação básica e de atenção básica. Ainda que esse não seja o 

foco central do estudo, pareceu-nos uma lacuna, pois a investigação foi realizada 
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dentro do espaço escolar. Os autores ressaltaram a importância do contexto social 

para a aquisição dos hábitos alimentares e, nesse sentido, reforçou o papel da 

família, porém outros adultos e crianças poderiam também contribuir com essa 

formação.  

A escola tem um caráter importante nessa discussão, porém não pode ser 

refém dos hábitos e escolhas alimentares do seu corpo docente. A proposição de 

possibilidades saudáveis adequadas a cada contexto cultural deve ser uma 

preocupação de todos, inclusive gestores, pais, dentre outros e não apenas os 

responsáveis por organizar a alimentação escolar. Nesse sentido, eles afirmaram ser 

 

necessária uma maior atenção das políticas públicas de proteção à criança, 
principalmente àquelas voltadas para ações de promoção da saúde, 
educação e monitoramento nutricional, bem como uma maior oferta e 
facilidades no consumo de alimentos saudáveis como frutas e hortaliças e 
acesso a ambientes seguros para a prática desportiva e lazer, na tentativa 
de se atenuar os riscos de obesidade na vida adulta e de doenças 
decorrentes (KNEIPP et.al., 2015, p. 2419). 

 

O professor por sua vez precisa estar alinhado com esses assuntos para 

transversalizar enquanto tema e conhecimentos em suas aulas de acordo com o 

conteúdo programático sempre que possível, inclusive para compreender que as 

relações de consumo passam por diversos fatores. Consumir de maneira saudável 

necessariamente não significa promover a saúde, uma vez que alimentos saudáveis 

em excesso também não garantem saúde.  

O texto analisou os estudantes e seus respectivos contextos familiares. Ele 

sugeriu a importância da oferta alimentar da escola, entretanto deixou de perceber o 

professor e os profissionais da atenção básica em saúde, bem como as suas 

formações para colaborarem na proposição de melhorias do quadro de excesso de 

peso das pessoas envolvidas nas escolas pesquisadas. 

Outro artigo analisado foi “Avaliação da Política Nacional de Promoção da 

Saúde: perspectivas e desafios”, publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva em 

2016, com autoria de Rosana Magalhães, objetivando “analisar perspectivas e 

desafios para a avaliação da implementação da Política Nacional de Promoção da 

Saúde no país” (MAGALHÃES, p. 1767, 2016). Esse estudo demarcou a Promoção 

de Saúde como uma prática radicada no contexto social local não delimitado e as 

intervenções devem considerar o engajamento comunitário. A metodologia foi 

revisão de literatura de algumas políticas públicas na área, dentre elas o PSE.  
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A formação como uma prática importante dentro do SUS surge nos 

argumentos desse texto em diversos momentos, alinhavando os processos dessa 

análise. A autora afirmou que “as ações de promoção da saúde emergiram como 

desdobramento do esforço de qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do 

debate sobre as relações entre desigualdades sociais, democracia, desenvolvimento 

humano e saúde no campo da Saúde Coletiva” (MAGALHÃES, 2016, p. 1768). 

Algumas formações foram realizadas na década de 1990 com apoio da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Esse processo repercutiu na 

implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), no ano de 2006, 

como esforço de associar promoção, clínica, necessidades sociais e “as ações do 

Estado” (CAMPOS et. al. apud MAGALHÃES, 2016, p. 1768). Com esse fim, 

estímulos foram implantados no intuito de dialogar, qualificar, inclusive havendo 

ampliação de recursos financeiros desde esse período.  

 

Com isso, a partir de 2011, um esforço robusto de mobilização envolvendo 
seminários, oficinas e encontros regionais e nacionais com a participação 
do Grupo de Trabalho (GT) Promoção da Saúde da Abrasco, OPAS, 
Conselhos de Saúde, Ministério da Saúde (MS), comitê gestor da PNPS, 
universidades e instituições de pesquisa viabilizou a revisão e o 
amadurecimento da PNPS (ROCHA apud MAGALHÃES, 2016, p. 1769). 

 

Os diversos programas implantados foram citados por Magalhães (2016, p. 

1171) como sendo importantes no enfrentamento de fatores diversos em promoção 

de saúde, ao afirmar que “são inegáveis os avanços institucionais e o fortalecimento 

das bases de financiamento da PNPS.” O PSE estreitou os vínculos entre escola e 

equipes de saúde da família, incorporando temas importantes no debate da 

promoção da saúde ao Projeto Político Pedagógico das escolas de educação básica 

bem como intervenções articuladas à dinâmica de desenvolvimento social local.  

Entretanto, a autora apontou para algumas problemáticas. Uma das 

questões é a quantidade de pessoal envolvido para dar conta da cobertura de 

atendimento dentro das Unidade Básicas de Saúde da Família de onde saem os 

profissionais que irão atuar junto com os professores nas escolas. Um exemplo 

apresentado foi o da cidade do Rio de Janeiro, que, segundo a autora, apresenta a 

carência de pessoal da saúde, inclusive a quantidade de pessoal da educação 

básica para atender à demanda.  
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Outra análise apresentada no artigo foi o trabalho articulado com as 

Organizações Sociais (OS), cujo foco de ação tem sido o de desenvolver em sua 

maioria ações clínicas e de saúde bucal. Essa característica termina por gerar um 

reducionismo na oferta de ações em Promoção da Saúde, podendo desdobrar-se 

em uma “cristalização da dualidade entre ações clínicas e estratégias participativas 

e intersetoriais de promoção da saúde” (MAGALHÃES, 2016, p. 1772).   

Há para essa autora contradições e lacunas das ações quando se refere aos 

princípios que determinam o PSE, como a participação, por exemplo. No que se 

refere aos mecanismos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para monitoramento 

e avaliação da construção do Projeto Político Pedagógico nas escolas, preconiza-se 

que seja uma ação participada que envolva professores, comunidade e equipes de 

saúde local em vista a trocas e aprendizados na interação entre as equipes.  

 

No entanto, o sistema de informações do programa tende a ser precário e 
fragmentado. As atividades não são registradas e consolidadas em uma 
única base de dados. Com isso, os Ministérios da Saúde e Educação têm 
dificuldades para avaliar de maneira conjunta e articulada o 
desenvolvimento das ações (MAGALHÃES, 2016, p. 1773).   

 

Esses são alguns dos exemplos para refletirmos sobre itens importantes que 

constituem programas e políticas de Organizações Sociais. Assim, é possível 

compreender que há controvérsias e questões no conjunto das ações intersetoriais a 

serem tratadas para o enfrentamento na busca do alcance dos objetivos do 

Programa Saúde na Escola.  

Magalhães (2016) não tratou especificamente da formação dentro do PSE. 

Sua abordagem sobre esse componente foi mais ampliada, tratando da Política 

Nacional de Promoção da Saúde. Ela, todavia, trouxe reflexões importantes que 

podem corroborar a reflexão da formação no PSE. Um aspecto foi a relação e a 

quantidade de pessoal envolvido nas equipes e sua rotatividade quando diz respeito 

à vinculação de Organizações Sociais, que fragilizam a continuidade da transmissão 

de saberes entre os envolvidos dentro da escola. 

O material e os possíveis momentos de interação entre as equipes podem 

vir a funcionar como momentos formativos, mas correm o risco de se engessarem se 

os encontros se estruturarem apenas em função de responder um questionário para 

o Ministério da Saúde.  
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Outro risco é quando as equipes envolvidas não possuem formação para 

uma ação dialógica e participativa. Se não tiverem uma condução das equipes de 

gestores intersetoriais nesse sentido, podem apenas estar respondendo 

questionário. Dessa forma, as condições necessárias a uma ação efetivamente 

dialógica não é garantida enquanto política, apenas preconizada, mas à mercê das 

forças do contexto.  

Chamamos à atenção para o fato de que a Política Nacional de Promoção 

da Saúde prever esforços de qualificação dos profissionais da saúde. Ainda que seja 

um mecanismo intersetorial, que salienta a importância da formação de todos, não 

garante e não abrange por si só a especificidade dos profissionais da educação 

básica.  

O artigo intitulado “A saúde na escola: um breve resgate histórico”, publicado 

no ano de 2010, na Revista Ciência & Saúde Coletiva de autoria de Figueiredo et. al. 

(2010, p. 397) visou a discutir “o nascimento histórico da saúde escolar no mundo e 

no Brasil” e apresentar as “iniciativas das Escolas Promotoras de Saúde.” Essa 

escola foi um dos modelos sugeridos pela “Organização Pan-Americana de Saúde, 

para os países do Caribe e da América Latina” para a promoção de saúde nas 

escolas.  

Os autores apresentaram um panorama da gênese da promoção da saúde 

na escola até os dias atuais desde o marco inaugural na Europa no século XVIII com 

o médico alemão Johann Peter Frank reconhecido como “pai da saúde escolar”. Ele 

inspirou na Europa e mais tarde em outros países do mundo a relação educação e 

saúde dentro de uma perspectiva de promoção de saúde.   

Os autores também indicaram, com base em Moncorvo Filho, o início dos 

estudos sobre saúde escolar no Brasil datado de 1850. Mesmo havendo um decreto 

de 1889 que tratou de regulamentar a inspetoria das escolas públicas e privadas da 

Corte, de fato, a questão da higiene escolar somente ganhou impulso, no país, a 

partir do início do século XX.   

Os problemas de saúde pública que no período se desdobraram em 

epidemias de cólera, peste bubônica e febre amarela urbana e alta incidência de 

doenças que ainda hoje prevalecem no Brasil como malária, sífilis, tuberculose e 

hanseníase geraram altos índices de mortalidade, afetando também as crianças – 

mais vulneráveis por ainda estarem em processo de desenvolvimento biológico.  
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A saúde escolar foi desenvolvida a partir da intercessão de três doutrinas: a 

da polícia médica, a do sanitarismo e a da puericultura. Houve avanços posteriores 

já no século XX, quando essa lógica foi acrescida das orientações da Carta de 

Ottawa e das perspectivas da Promoção de Saúde. O PSE foi apresentado nesse 

artigo como a atual diretriz da nova política de atenção à saúde do escolar no Brasil, 

sintonizado com os princípios do SUS, colocando as equipes de Estratégia em 

Saúde da Família para atuarem de modo efetivo e participativo com as unidades 

escolares e seu entorno.  

Fez-se destaque para as ações previstas no componente de ação do 

Programa Saúde na Escola referente à Avaliação das condições de saúde: 

avaliação clínica, oftalmológica, auditiva, psicossocial, saúde e higiene bucal, 

avaliação nutricional, promoção da alimentação saudável, “bem como o acesso a 

ações educativas que lhes garantam educação permanente em saúde – aqui 

incluídas a atividade física e saúde –, através de uma cultura da prevenção no 

âmbito escolar” (FIGUEIREDO et. al., 2010, p. 401), como forma de garantia de 

direitos e considerando a integralidade do educando.   

O texto se concentrou na apresentação e análise da saúde escolar na 

proposta da Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde (IREPS), ação 

proposta pela Organização Pan-Americana de Saúde. Essa estratégia de promoção 

da saúde no espaço escolar tem como escopo a “educação para a saúde com 

enfoque integral, incluindo o desenvolvimento de habilidades para a vida; 2) Criação 

e manutenção de ambientes físicos e psicossociais saudáveis e, 3) Oferta de 

serviços de saúde, alimentação saudável e vida ativa” (FIGUEIREDO et. al., 2010, p. 

399).  

Para a efetivação da Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde, 

segundo os autores, houve alguns pressupostos como entender que a escola 

promove a saúde quando é capaz de implementar “políticas” que visem à dignidade 

e ao bem-estar individual e coletivo através de múltiplas oportunidades. Além disso, 

a implementação de estratégias participativas, envolvendo a comunidade ampliada 

no fomento à aprendizagem e à saúde desde as decisões até a execução de ações, 

é importante para uma ação efetiva.  

Nesse artigo, destacamos a atenção que deu ao Componente III do 

Programa Saúde na Escola: Formação, embora não nomeie dessa forma. Eles 
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alertaram sobre a importância da oferta de “treinamento efetivo a professores e 

educadores”.  Além disso, “recomendam que tais práticas devam ser construídas 

junto com os educadores e inseridas no projeto político pedagógico da escola” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 399 e 400).  

A construção do Projeto Político Pedagógico, contemplando as questões de 

saúde, já é orientação do PSE como ação XVII prevista no artigo 4° dos objetivos do 

programa (BRASIL, 2009). Figueredo et. al. (2010) contribuiu com a nossa 

discussão, principalmente quando evidencia a importância da formação dos 

“professores” e dos “educadores” para tal tarefa.  

Nesse texto, os autores apresentaram ainda as intervenções dos 

profissionais da saúde desenvolvidas na escola como ações pontuais, engessadas e 

muitas vezes realizadas quando o quadro epidêmico já se estabeleceu, como é o 

caso de campanhas contra a dengue. Esse tipo de abordagem baseia-se em uma 

relação da educação e da saúde limitada e focada na perspectiva biomédica de 

controle e prevenção de doenças.  

Essa característica direciona-se no caminho oposto as propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que recomendam tratar os conteúdos relativos à 

saúde de forma transversal e interdisciplinar rotineiramente em “todos os níveis e 

séries escolares, integrados a todas as disciplinas como um discurso cotidiano do 

processo ensino/aprendizagem” (BRASIL, 1998) por professores e especialistas em 

educação. Ainda que seja, contrário aos PCN, os autores indicaram o que acontece 

na prática no espaço escolar.  

Os autores defenderam que as Equipes de Atenção Básica à Saúde 

interajam com a comunidade escolar ampliada para que possam conjuntamente criar 

condições favoráveis para a qualidade de vida da comunidade adstrita ao entorno da 

unidade escolar. O principal destaque desse texto foi a importância de ações 

contínuas e articuladas. Eles sugeriram que 

 

a melhor contribuição que a saúde poderia oferecer à educação reside na 
possibilidade de uma ação integrada e articulada, que de maneira crítica e 
reflexiva possa significar oportunidade de atualização dos educadores, 
capacitando-os para a tarefa de ministrar o discurso sobre orientação à 
saúde de forma transversal e interdisciplinar na escola (FIGUEIREDO et. al., 
2010, p. 400). 
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Eles reforçaram a necessidade de uma ação articulada entre profissionais da 

saúde e os da educação no que se refere ao planejar/ implementar/ avaliar: 

 

Assim, cabe aos protagonistas da saúde entender que a participação 
dos mesmos no processo de educação em saúde na escola só se 
justifica se implementado, menos como ações pontuais de educação 
à saúde na escola, porém, na potencialização da ação do educador 
em sala de aula – o que se dá através da oferta de cursos de 
formação continuada ou atualização voltada para os mesmos 
(FIGUEIREDO et. al., 2010, p. 400). 

 

A abordagem nesse texto fez ênfase aos cuidados referentes à formação 

contínua do professor de modo que ele consiga ter os elementos necessários para 

que no cotidiano da sala de aula possa abordar os conteúdos da promoção da 

saúde de forma interdisciplinar, transversal e em continuidade, sem que haja a 

separação dos saberes em saúde do dia a dia da sala de aula nas dinâmicas 

estabelecidas. Isso faz sentido quando se pensa os conteúdos apresentados de 

forma estanque, separados das questões reais da escola e da comunidade. 

O artigo intitulado “Colaboração interprofissional no Projeto Saúde e 

Prevenção na Escola”, publicado por Dias et. al. (2016, p. 1790), na Revista Ciência 

& Saúde Coletiva, em 2016, teve como objetivo “analisar o nível de colaboração 

interprofissional no PSE em um município de médio porte, na região do Nordeste 

brasileiro, a partir das dimensões e indicadores preconizados por Damour e 

Oandasan.”  

Nele, destacaram na institucionalização do SUS, a busca por superar a 

setorialização em que a relação educação e saúde é um dos meios para que isso 

ocorra em vistas à promoção da saúde. A escola ganhou destaque nesse estudo, 

que aplicou questionários com integrantes do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas, realizado no município estudado desde 2003. O critério de adesão para 

participar da pesquisa foi fazer parte de ações do PSE há pelo menos um ano.  

Em relação aos demais artigos analisados nesta pesquisa, esse texto ganha 

um destaque por ter ampliado o público colaborador da investigação pela sua 

proposta de analisar a relação intersetorial em que a colaboração foi apontada como 

fundamental. Interessante ressaltar que, partindo da colaboração enquanto ação 

prática entre os sujeitos envolvidos, o artigo concebeu, a nosso ver, a formação 

como um processo complexo de produção e troca de saberes que tendem a não ser 

estaques quando afirmou que, 
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enquanto sistema dinâmico, o sistema complexo de cuidados às 
pessoas deve partir da aquisição de saberes e competências, 
orientados pela convicção de um novo referencial, abrangendo 
intersubjetividades, interações e dinamicidades dos sujeitos. Assim, a 
superação das fronteiras interdisciplinares propostas pelo cuidado vai 
além da simples interação e integração dos saberes, mas reflete e 
amplia as discussões acerca das múltiplas dimensões que envolvem 
o cuidado, o qual precisa ser compreendido enquanto sistema que 
implica na construção de redes não lineares, que atravessam as 
diferentes áreas do saber (DIAS et. al., 2016, p. 1793). 

 

Na dimensão de Internalização, com indicador de Convivência mútua, um 

dos resultados foi que há poucos momentos para que os profissionais envolvidos 

possam realizar trocas mais amplas em função de desempenharem ações 

conjuntas. Já no indicador de confiança, foi apontada a competência profissional 

tanto de professores como dos enfermeiros envolvidos, como uma característica 

positiva fundamental para o bom andamento das ações de educação dos usuários. 

Dias et. al. (2016) defende a importância do estabelecimento de relações de 

confiança para que uma ação colaborativa exista. Para tanto, a convivência 

profissional e respeito às competências técnico-profissionais são basilares. 

Na dimensão de Governança, verificou-se, ao “analisar o papel das esferas 

públicas com a não implementação adequada de estruturas para o desenvolvimento 

das ações realizadas” no projeto, a contribuição da clareza no direcionamento das 

ações, além da “importância do envolvimento de alguns gestores centrais em 

fornecer uma direção clara e estabelecerem um papel estratégico e político para 

promoverem a implementação de estruturas e processos colaborativos” (DIAS et. al., 

2016, p. 1795). 

Assim, respaldado na experiência devido à longínqua existência do projeto, 

que posteriormente foi beneficiado com a implantação do PSE, acreditam que para 

haver efetividade nas ações, no que se refere à formação, é importante fazer a 

inclusão, dentre outros de: “definição das responsabilidades compartilhadas, 

incluindo disponibilidade de horário para a formação de profissionais, espaço físico, 

infraestrutura e produção de material de apoio; definição de mecanismos e 

indicadores de avaliação e monitoramento das ações” (DIAS et. al., 2016, p. 1795). 

Essa análise apontou para um ponto fulcral tanto em formação seja ela, 

pontual ou continuada, quanto em ações cujo sucesso depende da contribuição de 

sujeitos diferenciados. O fator tempo e a compreensão de que educação com 
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intencionalidade demanda preparação e cuidados pedagógicos vão desde a 

estrutura física ao material que será utilizado.  

Ainda na dimensão Governança, agora analisando o indicador, Suporte para 

a inovação, a Formação mais uma vez ficou evidenciada. Foram citados momentos 

e estratégicas didáticas em que as equipes foram qualificadas, havendo momentos 

de trocas avaliadas pelos sujeitos que participaram como positivas. Os autores 

defenderam que o “investimento na capacitação do conjunto da equipe apresenta 

potencial para propiciar um maior equilíbrio entre os diferentes sujeitos, constituindo-

se um elemento facilitador na construção de um projeto comum”, entretanto chama-

se atenção para uma qualidade insatisfatória no que diz respeito à “totalidade dos 

profissionais atuantes nas atividades educativas” (DIAS et. al., 2016, p. 1796). 

Vale ressaltar ainda algo mais grave como algumas vezes em que devido à 

forma como são organizadas os processos formativos pode acontecer de existirem 

“momentos de capacitação para os profissionais integrantes da PSPE, porém os 

participantes revelaram que os articuladores responsáveis por esses momentos nem 

sempre estão aptos para realizá-los” (DIAS et. al., 2016, p. 1795). 

Importa deixar claro que para os autores, no que se refere à colaboração 

interprofissional, é possível fazer avanços ao nível máximo no que se refere Projeto 

Saúde e Prevenção na Escola (PSPE), porém restam desafios a serem alcançados, 

dentre eles a Formação:  

 

É necessário inserir na agenda de ações dos gestores e profissionais 
envolvidos aspectos conceituais e a prática da colaboração para que ações 
de educação em saúde produzam resultados eficazes para a melhoria de 
condições de vida da sociedade como um todo, considerando que esta é 
objetivo do PSPE enquanto dispositivo de promoção da saúde. Sugere-se a 
reorientação e reestruturação no processo de formação dos profissionais, 
em especial aqueles das áreas da Saúde, Educação e Ação Social, dando 
ênfase às novas formas de atenção à saúde da população e estimulando o 
processo de educação profissional para todos os profissionais envolvidos na 
proposta do PSPE (DIAS et. al., 2015, p. 1797). 

 

O artigo “Percepções de gestores locais sobre a intersetorialidade no 

Programa Saúde na Escola”, único localizado na Revista Brasileira de Educação 

(RBE) de autoria de Ferreira et. al. (2015, p. 249), teve como objetivo “analisar a 

percepção de gestores locais sobre a intersetorialidade na condução do Programa 

Saúde na Escola (PSE) em municípios selecionados”. Diferente de outros artigos 
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aqui analisados, esse ponderou especificamente o Programa Saúde na Escola 

(PSE).  

O Programa foi apresentado como uma política intersetorial inovadora capaz 

de articular diferentes instâncias. Os autores realizaram um “estudo avaliativo, 

descritivo, com abordagem qualitativa e amostra intencional” com “gestores no 

âmbito municipal/estadual/ Distrito Federal do PSE em municípios brasileiros, com 

representação de um município de cada região do país (Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul), conforme indicação do MS e/ou MEC e de atores que 

implementaram o PSE em municípios” (FERREIRA et. al., 2014, p. 2016). 

Todos os gestores do Programa Saúde na Escola entrevistados eram 

graduados e a grande maioria possuía Pós-graduação. Isso demonstrou a 

preocupação com a qualificação dos profissionais, mas não garantiu os saberes 

necessários à função. Como não era o foco do estudo, maiores elucubrações 

demandaria outra pesquisa. 

Algumas categorias de análise foram apresentadas nesse texto e algumas 

mereceram nossa maior atenção. Uma delas foi o “Desenvolvimento das ações 

intersetoriais”, que abrange “subcategorias” das quais duas demandaram um maior 

destaque de nossa parte por ser imprescindível para a presente pesquisa: 

“Capacitações” e “Modelo de gestão do Setor Educação possibilita a ação 

intersetorial”. A primeira por referir-se diretamente sobre formação em si e a 

segunda para compreender se as especificidades dos professores emergiram ou 

não nos discursos dos gestores entrevistados. 

Na categoria Gestão, muitas vezes, o Setor de Saúde ganha destaque na 

ocorrência de falas sobre o PSE no que se refere à tomada de decisão e iniciativa 

de implantação. Os autores associaram à própria portaria que institui o programa, 

pelas “portarias relativas à adesão ao PSE (BRASIL, 2008b, 2008d, 2010b, 2010c, 

2010d, 2010e) serem emitidas pelo MS, portanto mais próximas ao Setor Saúde e à 

sua atuação” (FERREIRA et. al., 2014, p. 65).  

Além disso, mesmo sendo uma ação intersetorial, o recurso financeiro 

tramita via MS o que pode também ser um fator. Apesar disso, no que se refere à 

Coordenação do GTI, o indicativo encontrado foi o de ser realizado de forma 

partilhada. Isso sugere um esforço consubstancial em torno da intersertorialidade. 
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A pesquisa verificou o cumprimento de diversas competências que cabiam 

ao gestor realizar no desenvolvimento do Programa Saúde na Escola. No que 

concerne ao espaço escolar, apresentou uma positividade no cumprimento por parte 

de 70% dos entrevistados, quando explica que em relação às competências 

“definição do professor responsável pela articulação das ações de prevenção e 

promoção da saúde na escola” e “programação das atividades do PSE que deverão 

ser incluídas no Projeto Político Pedagógico de cada uma das escolas” e sete 

respondentes certificaram tê-las cumprido” (FERREIRA et. al., 2014, p. 67). 

A introdução das temáticas da Promoção da Saúde no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola é um dos elementos importantes para a 

sustentabilidade e garantia de institucionalização dos saberes da Promoção da 

Saúde. Esse dado chama atenção por ser um resultado menor que outras 

competências, como a “realização do diagnóstico situacional que compreenda 

questões referentes aos determinantes sociais, ao cenário epidemiológico e às 

modalidades de ensino das escolas que estão no espectro de atuação das equipes  

Saúde da Família que atuam no PSE”; “definição das atribuições conjuntas das 

equipes Saúde da Família e das escolas” e “identificação em campo específico, no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das 

equipes Saúde da Família que atuam ou atuarão no PSE” (FERREIRA et. al., 2014, 

p. 67). Essas são atribuições mais vinculadas ao Componente de Ação I do PSE – 

Avaliação das Condições de Saúde alcançaram um índice de verificação de 80%.   

Refletindo sobre essa questão, Ferreira et. al. (2014, p. 67) considerou o 

“fato que talvez possa ser explicado pela não apropriação por parte dos profissionais 

da escola dos preceitos de prevenção e promoção da saúde.” Na mesma via, 

propomos abrir a possibilidade de não haver também a apropriação do que ocorre 

na escola. Em maior ou menor grau, esses fatores implicam na qualidade e 

possibilidade de uma educação real e efetiva para promover a saúde, haja vista que 

para a inserção dos temas no Projeto Político Pedagógico “se faz necessária uma 

aproximação entre os profissionais dos setores Saúde e Educação, para a reflexão 

conjunta e o ajuste conceitual de ambos os setores, objetivando a inclusão das 

ações na rotina da escola.” 

Ao mesmo tempo, o diálogo intersetorial também exige aprendizados e 

construções. Por esse motivo, o Caderno de Atenção Básica n. 24 Saúde na Escola 

https://www.sinonimos.com.br/concerne/
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evidencia que “entre os desafios mais importantes das ações de promoção da saúde 

na escola, estão (...) a instrumentalização técnica dos professores e funcionários das 

escolas e dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família para apoiar e 

fortalecer as iniciativas” (BRASIL, 2009, p. 16). 

O estudo indica que, em todos os municípios estudados, realizaram 

capacitações para os profissionais tanto da saúde quanto de educação sobre as 

bases conceituais do PSE. Outro aspecto importante na pesquisa diz respeito à 

comunidade escolar ampliada. Ainda que o percentual de consideração por parte 

dos gestores entrevistados seja baixa, é da natureza da proposição do PSE a 

relação complementar entre atores diversos: 

 

Na percepção de quatro respondentes, os estudantes e seus familiares 
foram envolvidos na definição de prioridades, planejamento e programação 
de ações locais do PSE. Esse envolvimento foi relatado por meio de 
oficinas, reuniões, eventos gerais com cobertura jornalística e gravação de 
vídeos realizados por alunos das escolas. Entretanto, não se observou uma 
participação efetiva na definição de prioridades, planejamento e 
programação de ações (FERREIRA et. al., 2014, p. 71). 

 

No que se refere à relevância das ações do Programa Saúde na Escola para 

o município, destacou-se a “valorização da escuta e descentralização das ações”; 

“envolvimento dos professores”; “fóruns; seminários e encontro locais” que são 

algumas das atividades citadas. Para finalizar, os pesquisadores ressaltaram o 

quanto é necessário fortalecer os conceitos que alicerçam o programa através de 

capacitações contínuas e permanentes sejam para os gestores, seja para os 

profissionais envolvidos (FERREIRA et. al., 2014, p. 72).  

Mesmo não sendo a Formação dos professores o foco central desse estudo, 

compreendeu a importância desse componente para todos os atores, uma vez que 

se trata de uma abordagem intersetorial. Esse artigo destacou – diferente de outros 

– a participação dos professores no processo e, ao mesmo tempo, evidenciou 

fragilidades nas percepções no interior da escola, que é o palco central da atuação 

docente.  

O artigo publicado, no ano de 2016, por Melo et. al. (2016, p. 1899) por 

nome “Sustentabilidade de um programa de alimentação escolar bem-sucedido: 

estudo de caso no Nordeste do Brasil”, na Revista Ciência & Saúde Coletiva, teve o 

intuito de “compreender os processos relacionados à continuidade das ações 

inovadoras realizadas. Esse estudo analisou os fatores favoráveis e desfavoráveis à 
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sustentabilidade das inovações do Programa de Alimentação Escolar (PAE) do 

município de Tabira-PE”. 

Na busca de compreender a sustentabilidade de um dos programas de PS, 

que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, Melo et. al.(2016) desenvolveu 

um estudo de caso, utilizando grupo focal e entrevistas com questionário 

semiestruturado como dispositivos de pesquisa. O locus é um município 

Pernambucano reconhecido nacionalmente na gestão desse programa. O PSE foi 

apresentado como outra política que, assim como outras, também acontece no 

espaço escolar, desenvolvendo ações afins com outras políticas como a “avaliação 

das condições nutricionais” dos alunos. A crítica tecida foi sobre as ações não se 

cruzarem muitas vezes, pois não há comunicação, gerando uma sobreposição de 

atividades e uma perda na otimização dos recursos e dados. 

O foco deste artigo referiu-se às questões de educação alimentar e 

nutricional, que é um dos “temas prioritários da Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS)”. Apresentou um diferencial em relação aos outros textos, no nosso 

entendimento, pois compreendeu fundamentado na Carta de Otawa que o incentivo 

às condições dignas de geração de trabalho e renda também fazem parte da 

Promoção da Saúde.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar compra a alimentação escolar 

das famílias de produtores da agricultura familiar, que tende a interferir na 

manutenção de recursos para a família, na permanência dos produtores e das novas 

gerações no município, evitando a fuga para as grandes cidades, gera processos de 

segurança alimentar, incentiva a produção de um alimento de qualidade (com pouco 

ou nenhum aditivo químico industrializado), fomentando a participação das 

comunidades na alimentação, na gestão de recursos municipais e na escola. A 

economia é também uma das facetas da PS, em que o PNAE pode ser um exemplo 

de colaboração “para a redução da pobreza” (MELO et. al., 2016, p. 1900). 

Melo et. al.(2016) apresentou nos resultados algumas categorias de análise, 

que iremos apresentar por dar subsídios importantes para refletir sobre a formação 

no PSE. Uma das categoriais apresentadas foi a “capacitação e qualificação” 

profissional dos profissionais atuantes no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. Nessa categoria, analisou-se inclusive a interação entre profissionais da 

educação básica e nutricionistas.  
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A formação nesse artigo denominado por capacitação foi considerada como 

um item organizacional interno que tem sido desfavorável, uma vez que não tem 

sido feito a contento. Há fragilidades na continuidade, porém dá suporte nesta 

pesquisa, porque aponta itens de fragilidade e de êxito que podem contribuir para 

pensar a formação no Programa Saúde na Escola. 

Na experiência analisada, foi importante a postura de liderança de alguns 

profissionais da equipe intersetorial, cuja postura deu suporte ao desdobramento das 

ações. Um aspecto tomado como negativo foi a rotatividade de profissionais, que 

acaba por fragilizar o repasse de informação, a construção de conhecimento e a 

consolidação de ações.  

Os recursos utilizados vêm do Governo Federal através do Fundo Nacional 

para o Desenvolvimento da Educação. A garantia desse repasse, por se tratar de 

uma política de estado, cria uma estabilidade e uma ambiência favorável, uma vez 

que se sabe que o recurso é garantido. Outro aspecto positivo para os autores foi a 

intersetorialidade, uma vez que a interação tem desdobramentos favoráveis ao 

desenvolvimento do que se espera com essa política. A gestão municipal deve 

compreender a necessidade de uma gestão compartilhada e, “enquanto aprendiz, 

[reconhecer] o saber do outro, e mobilizar os diversos saberes na construção 

conjunta de uma aposta local de intersetorialidade” (MELO et. al., 2016, p. 1904). 

Uma das falas realizadas pelos colaboradores dessa pesquisa apresentou 

um estudo de caso que julgamos interessante, por isso, trouxemos para este texto: 

 

Quando tinha encontro pedagógico ou outra coisa voltada pra professor, a 
gente também era convidado a participar e quando você vai para uma 
formação que não é da sua área, você vê que ainda tem tanta coisa pra ver 
do outro lado, então isso que me envolve dentro da área de merenda es-
colar, tem muita coisa pra se ver. (E9)  
A partir do momento que você consegue trabalhar com a grade curricular 
alimentação escolar, ‘n’ milhões de alternativas surgem dentro da área de 
matemática, da área de ciências, da área de português, cada um da sua 
forma. (E9)  
Pra gente foi muito importante ter a parceria do CAE não só como órgão 
fiscalizador, mas como órgão que acompanhou, eles foram extremamente 
companheiros (E9) (MELO et. al., 2016, p. 1904). 

 

Há o reconhecimento da interação como algo positivo ainda que desafiador. 

Deixamos claro que, embora o texto não trate da formação de professores, salienta 

a interação dos mesmos com os outros profissionais como um fator positivo, 

inclusive no que se refere às questões pedagógicas a serem desenvolvidos em sala 
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de aula com os alunos. A pesquisa deixa claro que não houve continuidade dessa 

interação por parte da gestão municipal no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar no governo seguinte, havendo a interrupção desses níveis de diálogo, 

considerado no estudo de Melo et. al. (2016) e por nós como algo negativo 

resultante de uma fragilidade na articulação intersetorial.  

Há uma recorrência na fala dos entrevistados, segundo os autores, sobre a 

relevância da formação que ele chamou de capacitação e qualificação profissional. 

Com base em Blasinsky et. al. (2016), eles explicam a importância da “capacitação 

dos funcionários como um dos quatro principais determinantes da sustentabilidade 

do programa estudado” (BLASINSKY et. al. 2016 apud MELO et. al., 2016, p. 1905). 

Sobre a formação, o artigo apontou algumas questões frágeis como a 

formação básica dos envolvidos, a implicação com o processo, uma vez que são em 

sua maioria funcionários públicos que algumas vezes não veem retorno imediato 

para processos de qualificação continuada. A metodologia utilizada nas 

capacitações foram consideradas como “pouco” eficazes.  

Outro aspecto interessante quando o assunto é promoção da saúde e 

formação é a importância do reconhecimento por parte da pessoa envolvida na 

qualificação da implicação desse com o processo educativo e com seu fazer 

profissional. Isso se deve à relevância e amplitude do tema, seja com público 

atendido, seja na vida pessoal e ao mesmo tempo com o próprio profissional 

envolvido no processo. Nesse sentido, ressaltamos que, quando o assunto é 

promoção de saúde e educação, na maioria das vezes, os envolvidos tendem a 

aproveitar para si os saberes apreendidos. Melo (et. al. 2016, p. 1905) sugere ainda 

aproveitar os profissionais mais experientes do quadro nas capacitações como uma 

maneira de incentivá-los e os demais no desempenho de sua função. 

Concordamos que estar implicado e sentir-se beneficiado por processos 

educativos sejam importantes para que os processos de ensino e aprendizagem 

possam ser mais efetivos. Acreditamos ser importante estar atento para que a 

formação do formador seja garantida, inclusive no que se refere a metodologias para 

não gerar equívocos de mera repetição e pouca adequação dos processos 

formativos ao contexto. Deve-se, portanto, valorizar todos os envolvidos, sejam eles 

antigos ou não. A questão real é entender a formação em si como um processo de 
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valorização pessoal e profissional por consequência; ainda que seja um desafio, é 

importante insistir nesse aspecto como um princípio educativo.  

Melo et. al. (2016) apresentou, nos fatores favoráveis, algumas situações 

que nesta pesquisa entendemos dizer respeito à dialogicidade, participação e 

colaboração dos quais destacamos duas. A primeira refere-se à abordagem 

realizada por alunos de uma escola ao representante de nutrição do município sobre 

a oferta da alimentação escolar. O outro foi a divulgação dos cardápios escolares 

para a comunidade com diálogo formativo sobre os itens elencados que são da 

cultura produtiva local, valorizando os aspectos nutritivos e ouvindo as 

considerações da comunidade.  

Esses dois procedimentos democráticos contribuem para a ampliação de um 

saber importante à Promoção de Saúde por meios de processos educativos 

concretos, diálogo e trocas. Assim, dá meios para que os envolvidos possam 

reconhecer como a cultura produtiva e alimentar local contribui para tornar mais 

sustentável tanto a produção quanto o consumo, mas ao mesmo tempo as 

condições de saúde e educação dessa população. Vale demarcar mais uma vez que 

essa ação foi permeada na escola, onde os processos de formação dos profissionais 

foi reconhecidamente importante. 

Ao longo deste diálogo em que descrevemos o que apresentam os textos 

selecionados, fizemos algumas inferências em vista a compreender o objeto 

analisado, como o interesse de pesquisadores de diversos estados brasileiros sobre 

a saúde na escola. Nesse intento, ao investigar na literatura acadêmica da área de 

educação e saúde a repercussão sobre o Programa Saúde na Escola (PSE) e do 

componente de ação III do PSE: Formação como estratégia da política intersetorial 

de promoção de saúde no período de 2007 a 2016, percebemos a fragilidade da 

garantia dos processos formativos sobre o tema. 

Além disso, é evidente como resultado a importância da formação inicial e 

continuada, principalmente de professores de educação básica. Precisa-se de mais 

atenção, nesse sentido, seja dos gestores da educação e da saúde e dos demais 

profissionais que atuam em ambos setores em vista a promover a saúde.  

A educação, enquanto estratégia indissociável da Promoção da Saúde, deve 

ocorrer também em sala de aula, portanto precisa envolver os professores. A Equipe 

de Saúde da Família tem de atuar de forma integrada com os professores, seja para 
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garantir os resultados previstos nos demais componentes do PSE, seja para apoiar 

a consolidação do tema na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das 

escolas. Logo, ambos precisam atuar colaborativamente, o que implica estarem ou 

serem capacitados para isso, de modo a garantir uma ampliação do diálogo que 

impacte positivamente nas práticas. 

Ao longo desta pesquisa, apresentamos para melhor compreensão de que 

forma a política pública intersetorial de promoção da saúde na escola é estruturada 

e como vem sendo implementada. Evidencia-se para nós, no que tange à Formação, 

que há propostas pensadas principalmente para os profissionais de saúde, todavia 

os professores demandam também de qualificação, diálogos formativos que reflitam 

suas necessidades reais diante do que apresenta em termos de necessidade para a 

promoção da saúde as áreas em que atuam.  

Os autores e mesmo os documentos analisados reconhecem ser importante 

a formação dos profissionais envolvidos no PSE, o que inclui os professores. A 

proposta, porém investe na relação intersetorial como uma estratégia para formação 

dos mesmos. O ser humano é um ser que aprende nas relações que estabelece. A 

colaboração, a intersetorialidade reconhece esssa característica, entretanto a 

intencionalidade educativa, processos de monitoramento do aprendizado, 

construção conjunta de saberes e práticas, elaboração conjunta de materiais 

didáticos, dentre outras demandam uma integração de esforços, recursos e tempo 

que presumem clareza de objetivos educativos.  

Uma vez compreendida a complexidade que envolve os processos 

educativos para a promoção da saúde reconhecendo inclusive a diferença não 

apenas como um elemento positivo e complementar, mas também um dado da 

realidade que pode ser usual ou não, pode ser que haja uma maior contribuição de 

quem está na prática educativa cotidiana. Acreditamos, portanto, ser importante 

considerar as especificidades de cada área de atuação, a fim de atender as 

demandas efetivas de cada um. Processos educativos efetivamente colaborativos 

consideram as especificidades de todos e de cada um. Com isso, compreende que 

nem sempre o todo dará conta de atender as necessidades de determinados grupos 

ou contextos. 

Para promover a saúde, os professores necessitam de uma gama de 

saberes que sua formação inicial não aborda o que também ocorre com os 
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profissionais de atenção básica em saúde. Ao considerar que são áreas diversas, 

com práticas complementares em promoção da saúde, é importante demarcar o 

ponto inicial de cada um para que nos processos colaborativos cada perfil de 

contribuição seja considerado como potencial, e porque não dizer dentro dos seus 

limites. 

Na buscar por perceber o interesse de pesquisadores das áreas da 

educação e da saúde, identificamos na Revista Ciências & Saúde Coletiva e na 

Revista Brasileira de Educação (RBE) publicações que abordam o Programa Saúde 

na Escola e identificamos que a maior parte dos textos traz uma fragilidade no que 

se refere ao aspecto Formação. Nesse sentido, compreendemos que ela é 

apresentada como um componente que dará suporte aos demais componentes do 

PSE, carente de atuação mais abrangente e contínua.  

Concordamos com Rodrigues (2012, p.564) que, fazendo uma análise da 

Atenção Básica em Saúde, alerta sobre a fragilidade das ações de Promoção da 

Saúde “ainda durante a formação”, dizendo que 

 

o foco de atenção está centrado na família, entendida e percebida no seu 
ambiente físico e social, o que possibilita às equipes de saúde uma 
compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de 
intervenções que vão além de práticas curativas. Entretanto, não tem sido 
fácil contar com profissionais aptos a trabalhar nesse novo modelo e 
repensar as práticas educativas dentro da visão de Promoção da Saúde 
pois ainda se observa a fragmentação do processo de trabalho em várias 
dimensões: a separação entre o pensar e o fazer, a fragmentação 
conceitual; a presença cada vez maior de profissionais especializados, a 
fragmentação técnica; e as rígidas relações de hierarquia e subordinação, a 
fragmentação social.  

 

No que se refere a compreender qual a medida do entrelaçamento 

profissional da educação básica e profissionais de atenção básica à saúde, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) dizem que: 

 

O trabalho conjunto da escola com os profissionais e equipamentos de 
saúde que atuam em sua área, em busca de troca de informações, 
subsídios e sintonia, pode potencializar significativamente o trabalho do 
professor, assim como dos Serviços de Saúde. É interessante que sejam 
promovidas atividades conjuntas para o rastreamento da situação vacinal 
das crianças, a aplicação de testes simplificados de acuidade auditiva e 
visual (significativas para o rendimento escolar) ou a realização de 
procedimentos coletivos em saúde bucal. O desenvolvimento de atividades 
escolares pode partir da utilização de materiais educativos produzidos pelo 
Sistema de Saúde (BRASIL, 1999, p. 83). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram elaborados em período 

anterior, sendo citado inclusive em alguns dos documentos referenciais do PSE, 

porém não localizamos material referencial elaborado e à disposição dos 

professores que tivessem a mesma dimensão quando o tema é promoção da saúde 

na escola. Existem materiais úteis de atenção básica à saúde, mas – se eles não 

conhecem, não sabem da existência e não são qualificados para utilizar – não 

podemos considerar como algo voltado a si. Ressaltamos ser pertinente o 

investimento na elaboração de materiais didáticos de qualidade e seus respectivos 

treinamentos.  

No entendimento da presente pesquisa, reforçada nas reflexões de Santos 

(2012) embora haja uma clara preocupação acerca da temática formação e 

produção de conhecimento nas áreas de educação e saúde voltadas para a 

educação alimentar e nutricional, o componente do PSE Formação não foi citado, 

tão pouco fez-se direcionamento para um público específico seja de professores, 

equipes PSF, dentre outros. Relembramos que uma das orientações sobre as 

atribuições dos profissionais da Atenção Básica no PSE é a de “realizar ações de 

promoção de saúde alimentar e trabalhos com grupos no ambiente escolar, dirigidos 

aos alunos, professores, funcionários e pais dos alunos” (BRASIL, 2009, p. 67). 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, embora indique a necessidade 

da formação com caráter intersetorial, está voltada para a formação dos 

profissionais da atenção básica em saúde. A Política Nacional de Formação 

Continuada de professores precisa ater-se às necessidades da escola para discutir a 

partir do prisma do professor quais as demandas formativas do mesmo.  

Não se espera que o professor torne-se um profissional da saúde e vice-

versa, como já foi dito, mas se deseja que ambos – dentro de suas competências 

profissionais – tenham condições de dar fluidez aos processos de ensino e 

aprendizagem de tal forma que os educandos tenham condições para criarem 

estratégias e fazerem escolhas em vista à saúde.  

Não como uma questão de apenas estar vivo, mas como condição de 

garantia das condições físicas, mentais, sociais, psicológicos, emocionais dentre 

outros que constituem o ser humano, como dito por Santos (apud CZERESNIA, 

2003, p. 48) quando afirma que a busca pela saúde não é uma questão de 

sobrevivência, mas de “qualificação da existência”. 
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Reconhecemos que há fragilidades na formação inicial seja dos profissionais 

de atenção básica em saúde seja dos profissionais da educação básica. Seria 

interessante considerar que, sendo a Promoção da Saúde um dos parâmetros do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a formação inicial nos cursos de saúde deveriam 

capacitar ainda na graduação seus profissionais para entender aspectos do 

desenvolvimento socioeducativo e cultural, bem como outras questões relativas aos 

âmbitos pedagógico e didático.  

Não se trata de transformar os profissionais de atenção básica da saúde em 

professores, mas dar condições seja aos profissionais da educação básica seja aos 

da saúde de incluírem – como já é previsto – aspectos da educação em suas 

práticas, de dialogarem melhor intersetorialmente por compreender e apreender o 

contexto em que essa discussão está inserida. A afirmação de Assis et. al. (2013, 

p.148-149) evidencia o que estamos aqui apresentando: 

 

A compreensão das percepções e conhecimentos de profissionais de 
saúde e de professores é fundamental, pois a estruturação das ações nos 
setores da educação e da saúde passa obrigatoriamente por esses sujeitos. 
A partir das categorias de análise apresentadas, distorções acerca da 
ecologia do vetor, aspectos clínicos, transmissão e tratamento podem 
colaborar para que as atividades desenvolvidas por esses grupos, em 
separado ou em conjunto, disseminem conceitos incorretos, podendo 
potencializar comportamentos de risco por parte desses indivíduos e pela 
população. Embora a adequação da informação não seja o único fator 
responsável para adoção de medidas voltadas à prevenção e controle da 
dengue, é fundamental que essa instrução esteja presente, pois sem ela é 
negada a oportunidade de se refletir de forma embasada sobre essas 
ações. 

 

Ao mesmo tempo, se o Programa Saúde na Escola é uma realidade que 

acontece nas escolas e a promoção da saúde uma emergência contemporânea, o 

professor precisa ser qualificado para compreender a saúde de forma ampla, sem 

minimizá-la a campanhas, ao aspecto biomédico, dentre outros. Assim, conseguiria 

transversalizar os saberes de promoção da saúde em suas aulas, envolver os pais e 

a comunidade e incluir no Projeto Político Pedagógico da escola.  

Urge também que tenha condições de lidar com questões de saúde antes 

que a falta da mesma se instale ou à medida em que se apresente na escola e na 

sala de aula. No que tange à análise do componente III do PSE, as dificuldades 

percebidas no que se refere à Formação vão desde a percepção da sua importância 

nos próprios documentos oficiais analisados e nos estudos de outros pesquisados 
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passando pela oferta contínua, nos reconhecimentos das especificidades dos 

envolvidos.  

O profissional docente tem de lidar cotidianamente em sala, no que se refere 

à saúde, com uma série de conhecimentos e questões as quais sua formação básica 

não garantiu, como surtos de escabiose, piolhos, dengue, Zika vírus, diabetes 

infantil, obesidade infantil, dentre outros. Esse aspecto está intimamente ligado a um 

modelo de saúde tradicional pautado na valorização biomédica que deixa de 

considerar que tanto a saúde quanto a educação na sociedade contemporânea são 

estruturas mais complexas do que esse modelo pode dar conta enquanto requisito 

de Promoção da Saúde. 

O Decreto n. 6284/2007 que institui o PSE bem como os demais 

documentos norteadores aqui apresentados, citam como diretrizes do programa a 

Promoção da Saúde, realizada de forma intersetorial e integrada para promover, 

assistir e prevenir. Sendo uma Política Pública (PP) é um investimento político, 

formativo e social que afeta a todos; desse modo, é importante repensar como vem 

sendo realizada a busca por atingir seus objetivos.  

Buscar entender se algo de caráter e financiamento público instituído com a 

finalidade de melhoria de algum problema social tem cumprido o que se 

comprometeu é no mínimo uma forma de empenho na garantia de direitos sociais, 

no caso do PSE, dos direitos a saúde e à educação. Cientes da lentidão nos 

processos de avaliação em Promoção da Saúde como bem nos alerta Magalhães 

(2016, p. 1769): 

 

Os efeitos de programas de promoção da saúde levam tempo para serem 
observados e interpretados e a expectativa em torno de resultados 
imediatos pode ser frustrante. Dificilmente a análise de tendências de 
morbidade e mortalidade ou o monitoramento de fatores de risco 
equacionam todas as questões avaliativas relevantes no campo da 
promoção da saúde. 

 

Ainda assim, é importante que mais estudos nessa direção sejam 

desenvolvidos para agregar a discussão da Promoção da Saúde na escola. É 

preciso ainda assim avançar no Componente III do PSE Formação para que um 

trabalho efetivamente consciente, sustentável e articulado tenha condições de 

assegurar em todas as esferas de ação e componentes dessa PP. Desse modo, 

aumentariam as possibilidades de que os profissionais envolvidos tivessem 



97 

 

 

condições de terem mais subsídios para basear sua prática na ação-reflexão-ação, 

fundamentada no contexto real dos envolvidos.  

Destarte, serão criadas melhores condições para tentar garantir a integração 

desde gestores, alunos, profissionais de educação básica, profissionais de atenção 

básica e comunidade dentro da escola pública brasileira em vistas a promover 

melhores condições de saúde e qualidade de vida.  
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4. (IN) CONCLUSÕES 

“Duas florestas são as que fazem chover.”  

(Provérbio Africano) 

    

Algumas considerações ainda fazem-se importante neste estudo por 

entender a escola como espaço de desafios e uma política pública como algo em 

permanente construção. Recordo de um ditado que algumas vezes ouvi em terras 

africanas, muito oportunas no pensar a interlocução da saúde com a educação: 

“duas florestas são as que fazem chover” (PAMPALK, 2008, p. 69). 

Florestas são espaços de diversidade e complexidade únicas. As chuvas 

transportam as águas necessárias ao ciclo natural de desenvolvimento desse 

espaço. Cada uma em sua complexidade une-se como meio importante para a 

manutenção da vida ao seu entorno. O entendimento que a ampliação do poder de 

atrair chuva é resultante da união de mais de uma floresta diz respeito à 

compreensão de que a colaboração é fundamental para que algo importante 

aconteça. Saúde e educação são florestas densas, complexas, com bons resultados 

quando unem em consideração à promoção da saúde.  

São florestas de saberes, práticas, interlocuções que deveriam se 

retroalimentar. A promoção da saúde é algo importante para o desenvolvimento 

social, uma vez que a escola – não por acaso – tornou-se uma política de âmbito 

nacional, com recursos destinados e parâmetros próprios, conforme apresentado 

durante a discussão das informações de pesquisa das várias políticas relacionadas 

à promoção da saúde que entrecortam o universo escolar aqui apresentados. 

Aprendi muito com esta pesquisa. Neste processo, questionei-me sobre 

quais as concepções de formação continuada e em serviço estão implícitas em 

algumas políticas públicas quando se trata do professor. Durante a construção deste 

estudo, refleti sobre as minhas práticas educativas, o meu autocuidado e a interação 

da escola para dentro e para fora de seus muros. Sendo pedagoga, desde a 

formação inicial, não recordo de ser preparada para isso ou mesmo que o tema 

promoção da saúde tenho sido citado durante os anos de formação na Universidade.  

Permanece o incômodo por saber que, mesmo havendo uma política 

instituída para que a promoção da saúde enquanto saberes e práticas a serem 

desenvolvidas dentro da escola na educação básica, essa questão ainda é tão 

pouco problematizada na escola e nos cursos de formação de professores. 
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A escola, lócus de promoção da saúde, prevista pelo Programa Saúde na 

Escola, é um espaço dinâmico onde pulsam vidas em algumas das suas mais 

variadas questões. Saberes, fazeres, dúvidas, angústias, descobertas, construções 

e desconstruções emergem no cotidiano da escola, da sala de aula e do espaço que 

a cerca. A vida remete ao cuidado e a interações que, ao longo deste estudo, 

percebemos como desdobramentos de diálogos, colaborações previstas e 

concebidas na intersetorialidade. O convite a promover a saúde é latente à medida 

que o PSE e tantas outras políticas estão inseridas enquanto propostas no âmbito 

escolar. 

A ideia de componente enquanto o que faz parte de algo maior, sem o qual o 

todo não é garantido dentro do PSE, é vinculado a uma tríade: um percebe as 

condições de saúde do educando e dos demais envolvidos, o outro presta suporte 

para que as condições de saúde, cuidado e prevenção aconteçam e o terceiro 

orienta para que os demais componentes possam ser desenvolvidos dando suporte 

formativo para tal.  Enquanto concepção no Programa, os componentes são 

complementares, não podendo um existir sem a composição dos demais. Nos 

próprios documentos norteadores aqui apresentados, o esforço de orientar e 

discorrer sobre cada componente incide mais sobre os componentes I - Avaliação 

das Condições de Saúde e II - Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da 

Saúde em detrimento ao III - Formação.  

Ainda assim, enquanto prática educativa, deveria basear-se em uma práxis 

(ação-reflexão-ação). Essa práxis fragiliza-se à medida que um dos três 

componentes básicos previstos dentro do programa deixa de ser garantido com 

efetividade. Ao nosso entendimento, o componente III do PSE Formação, como 

podemos identificar na análise dos estudos apresentados no que se refere à 

formação inicial e continuada de todos os profissionais envolvidos conforme suas 

necessidades e especificidades, tem muito o que avançar. 

Acredito ser louvável a preocupação da Política Nacional de Promoção da 

Saúde com a formação continuada e inicial dos profissionais da saúde para 

atenderem aos requisitos educativos que surgem em suas práticas profissionais. 

Chama a atenção, entretanto, nos levantamentos realizados na presente pesquisa o 

dado quantitativo de estudos realizados sobre o PSE, que dentro do recorte 

temporal e dos critérios adotados, há uma disparidade de pesquisas publicas e em 
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circulação entre as revistas elaboradas na área de saúde em detrimento das 

pesquisas realizadas e difundidas na área de educação.  

A promoção da saúde enquanto relação entre saúde e educação é um dos 

mecanismos de desenvolver desde a escola os diálogos, saberes e práticas voltadas 

ao cuidado, preservação e qualidade de vida. Esses saberes estão em permanente 

construção, pois interagem e são entrecortados por uma série de outras questões 

das quais a escola nem sempre tem controle.  

O que a escola pode fazer é dialogar e qualificar os profissionais de atenção 

básica em saúde e os profissionais da educação básica, bem como as 

Universidades. Assim, a comunidade escolar ampliada poderá identificar, conhecer e 

desenvolver estratégias de promoção de saúde. Nesse diálogo, é mister reconhecer 

as diferenças para que o investimento na formação dos envolvidos seja coerente 

com as demandas reais de quem educa.  

Por compreender que, apesar da potencialidade das interações 

colaborativas, o trabalho intersetorial demanda aprendizados conjuntos e 

intencionalidades claras. Não se trata de reconhecer as diferenças para não negá-

las; ao contrário, urge acolher com a ciência da percepção que algo fragmentado 

tende a perder a essência. Aprofundar saberes e diálogos por meio de processos 

formativos contínuos pode ser um dos meios de garantir fundamentação teórica e 

prática que norteiem e promovam mais interesse dentro e fora da escola sobre os 

saberes da promoção da saúde de modo a deslocar esses saberes para uma 

centralidade que os temas relativos à vida deveriam obter. Esse pode ser um modo 

de trazer para a escola novas possibilidades de colocar a promoção da saúde no 

prumo da vida de seus educandos e dos próprios professores.  

A promoção da saúde, enquanto prática ativa, é condição indissociável dos 

conceitos de saúde. Reconhecendo a importância da escola nesse processo, 

pensamos ser um quantitativo baixo de estudos relacionando o tema à escola e 

menor ainda são os estudos que se debruçaram sobre um Programa vigente há 

quase uma década.  

A percepção sobre a formação dos profissionais para atuar no Programa 

Saúde na Escola, analisadas em pesquisas publicadas, tanto por pesquisadores da 

àrea de Saúde quanto de Educação, chama a atenção no âmbito educacional no 
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que se refere à quantidade de publicações sobre o PSE identificadas nas 

publicações dessa área.  

Na escola, sobre a compreensão das contribuições, há lacunas ou questões 

a serem superadas. A apropriação de saberes é um elemento importante para que 

eles se constituam em conteúdos, estratrégias didáticas, planejamentos e ações na 

construção pedagógica em vista à estruturação de novos saberes em promoção de 

saúde na escola. O baixo número de publicações a partir da educação evidencia 

pouca apropriação sobre o universo do referido programa. 

A pergunta central da pesquisa foi respondida, com base nos recortes 

metodológicos realizados, a literatura acadêmica da área de educação e saúde 

ajudaram na compreensão de como o Programa Saúde na Escola (PSE) enquanto 

política intersetorial de promoção está sendo implantada na escola brasileira. 

Analisando os 9 (nove) anos de implantação da Promoção da Saúde na Escola, 

percebemos que, no que se refere ao componente de ação Formação, é algo que 

surge enquanto sugestão, orientação ou preocupação, mas enquanto objeto de 

estudo é algo ainda pulverizado.  

Nesse sentido, foi possível compreender e apresentar a implementação do 

PSE no Brasil como suporte à análise do mesmo dentro desta pesquisa em que 

apresentamos no primeiro capítulo a organização dos componentes do programa, os 

itens prioritários, a forma de gestão, dentre outros, que possibilitaram a percepção 

dos componentes de como a promoção da saúde acontece dentro da escola. 

Esse processo foi possível também com o auxílio dos periódicos 

selecionados das áreas de saúde e educação que apresentaram pesquisas sobre o 

PSE, expressa no segundo capítulo, em que evidenciamos as escolhas e estratégias 

da pesquisa para entender a implementação do Programa Saúde na Escola com a 

contribuição de outros pesquisadores agregando as contribuições selecionadas 

como representativas para a análise do programa. 

Uma vez feito o levantamento dos textos houve a possibilidade de identificar 

e analisar nas publicações selecionadas sobre o PSE a inserção do componente de 

ação Formação. Nesse intento, no capítulo terceiro, foi possível discorrrer sobre o 

mesmo, apresentando as pesquisas e dialogando com os autores. É evidente a 

atualidade da promoção da saúde na escola, o interesse por parte de quem lida com 

as questões de saúde e as lacunas no que se refere aos profissionais da educação.  

https://www.sinonimos.com.br/expressa/
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Há muito a ser feito para que as colaborações entre os saberes e as práticas 

da saúde possam dialogar com mais efetividade com a educação dentro da escola 

brasileira. Haver uma política pública voltada a esse fim é o início de uma 

caminhada; mesmo que já exista há alguns anos, carece de aprimoramento.  A 

formação de todos os envolvidos de forma permanente e continuada considerando 

as especificidades necessárias à ação educativa proposta e desenvolvida pode 

constituir-se em elo fundamental se aliado à realização do programa.  

Esperamos ter contribuído com a reflexão na Política Nacional de Promoção 

da Saúde sobre o referido programa e em especial sobre a Formação, 

principalmente dos professores, efetivada por meio do referido programa. 

Desejamos que este estudo corrobore os desafios enfrentados na interação entre 

saúde e educação na escola e colabore para superação dos diversos desafios 

existentes. Faz-se ainda pertinente o investimento em estudos futuros, 

principalmente que lancem luz aos aspectos da educação, realizando in loco a 

pesquisa sobre práticas dialógicas, aspectos pedagógicos e dificuldades do 

Programa Saúde na Escola dentro da escola e demais contextos sociais. 
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APÊNDICE I 

 

QUADRO I - ANÁLISE VERTICAL DAS PESQUISAS PUBLICADAS 

Título da publicação 
Revista 

Publicada 
Ano Objetivo 

Foco do 

conteúdo 
Metodologia Palavras-chave 

A saúde na escola: um 
breve resgate histórico 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2010 

Discutir o nascimento 
histórico da saúde 
escolar no mundo e no 
Brasil 

Saúde 
escolar, 
Escolas 

Revisão 
Bibliográfica 

Saúde Escolar,  
Escolas promotoras 
de Saúde, Promoção 
da Saúde 

A implementação das 
prioridades da Política 
Nacional de Promoção da 
Saúde, um balanço, 2006 
a 2014 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2014 

Analisar a Política 
Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) 
quanto à implementação 
de eixos prioritários de 
gestão 

Promoção da 
saúde 

Revisão 
Bibliográfica 

Saúde, Promoção da 
Saúde, 
Intersetorialidade, 
Planejamento, 
Gestão, Políticas 
Públicas 

Percepções de gestores 
locais sobre a 
intersetorialidade no 
Programa Saúde na 
Escola 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 

2014 

Analisar a percepção de 
gestores locais sobre a 
intersetorialidade na 
condução do Programa 
Saúde na Escola (PSE) 
em municípios 
selecionados 

Saúde 
escolar 

Estudo avaliativo, 
descritivo, com 

abordagem 
qualitativa e 

amostra intencional 

Promoção da Saúde; 
Saúde Escolar; Ação 
Intersetorial; 
Avaliação em Saúde 

Percepção de 
adolescentes sobre a 
prática de alimentação 
saudável 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2015 

Analisar a percepção 
sobre a prática de 
alimentação saudável de 
adolescentes em uma 
escola do interior de 
Pernambuco 

Educação 
alimentar e 
nutricional 

Estudo descritivo-
exploratório 

Adolescente, 
Comportamento 
Alimentar, Hábitos 
Alimentares, 
Educação em Saúde 
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Excesso de peso e 
variáveis associadas em 
escolares de Itajaí, Santa 
Catarina, Brasil 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2015 

Avaliar a associação das 
variáveis 
socioeconômicas, 
demográficas, dos 
comportamentos 
relacionados à saúde e 
características do 
ambiente familiar com a 
prevalência de excesso 
de peso em alunos do 1º 
ao 5º ano de escolas do 
município de Itajaí, 
Santa Catarina 

Educação 
alimentar e 
nutricional 

 
Estudo transversal 

quali-quanti 

 
 
Criança, Estado 
Nutricional, 
Sobrepeso, Família, 
Hábitos Alimentares 

Avaliação da Política 
Nacional de Promoção da 
Saúde: perspectivas e 
desafios 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2016 

Analisar perspectivas e 
desafios para a 
avaliação da 
implementação da 
Política Nacional de 
Promoção da Saúde no 
país 

Promoção da 
saúde 

Revisão crítica de 
literatura 

Promoção da Saúde, 
Avaliação, 
Metodologia, Teoria, 
Contexto 

Colaboração 
interprofissional no Projeto 
Saúde e Prevenção na 
Escola 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2016 

Analisar o nível de 
colaboração 
interprofissional no PSE 
em um município de 
médio porte, na região 
do Nordeste brasileiro, a 
partir das dimensões e 
indicadores 
preconizados por 
Damour e Oandasan 

Saúde 
escolar 

Estudo de caso 

Comportamento 
Cooperativo, Saúde 
Escolar, Ação 
Intersetorial, 
Promoção da saúde 
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Sustentabilidade de um 
programa de alimentação 
escolar bem-sucedido: 
estudo de caso no 
Nordeste do Brasil 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
2016 

Compreender os 
processos relacionados 
à continuidade das 
ações inovadoras 
realizadas, este estudo 
analisou os fatores 
favoráveis e os 
desfavoráveis à 
sustentabilidade das 
inovações do Programa 
de alimentação Escolar 
(PAE) do município de 
Tabira-PE 

Educação 
alimentar e 
nutricional 

Estudo de caso 

Promoção da Saúde, 
Alimentação Escolar, 
Sustentabilidade, 
Avaliação de 
Programas e 
Projetos de Saúde, 
Estudo de caso 
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APÊNDICE II 

 

QUADRO II – LEVANTAMENTO DAS PESQUISAS 

PUBLICADAS – REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano Volume Número 
Artigos por 

número 
Artigos por 

ano 

2016 21 

67 11 

42 
66 10 

65 10 

64 11 

2015 20 

63 12 

43 
62 10 

61 11 

60 10 

2014 19 

59 12 

45 
58 12 

57 11 

56 10 

2013 18 

55 10 

41 
54 11 

53 10 

52 10 

2012 17 

51 11 

29 50 8 

49 10 

2011 16 

48 10 

29 47 8 

46 11 

2010 15 

45 12 

32 44 11 

43 9 

2009 14 

42 11 

30 41 8 

40 11 

2008 13 

39 11 

34 38 11 

37 12 

2007 12 

36 9 

31 35 13 

34 9 

Síntese 10 34 356 
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APÊNDICE III 
 

QUADRO III – LEVANTAMENTO DAS PESQUISAS 

PUBLICADAS – REVISTA CIÊNCIAS & SAÚDE COLETIVA* 
 

Ano Volume Número 
Artigos por 

número 
Artigos por 

ano 

2016 21 

12 16 

223 

11 27 

10 31 

9 23 

8 24 

7 13 

6 24 

5 15 

4 18 

3 12 

2 9 

1 11 

2015 20 

12 21 

175 

11 21 

10 24 

9 9 

8 12 

7 12 

6 9 

5 14 

4 11 

3 24 

2 7 

1 11 

2014 19 

12 21 

203 

11 17 

10 22 

9 13 

8 21 

7 9 

6 8 

5 29 

4 10 

3 11 

2 12 

1 30 
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2013 18 

12 9 

200 

11 13 

10 16 

9 26 

8 22 

7 16 

6 15 

5 29 

4 13 

3 7 

2 9 

1 25 

2012 17 

12 10 

155 

11 25 

10 9 

9 9 

8 9 

7 13 

6 17 

5 10 

4 8 

3 12 

2 10 

1 23 

2011 16 

12 9 

313 

11 24 

10 25 

9 16 

8 22 

7 11 

Suplemento 1. 99 

6 17 

5 24 

4 17 

3 20 

2 17 

1 12 

2010 15 

Suplemento 3. 11 

163 

Suplemento 2. 9 

Suplemento 1. 56 

6 10 

5 12 

4 13 
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3 12 

2 24 

1 16 

2009 14 

Suplemento 1. 15 

119 

6 12 

5 21 

4 13 

3 17 

2 12 

1 29 

2008 13 

Suplemento 2. 0 

102 

Suplemento 1. 20 

6 20 

5 17 

4 20 

3 15 

2 10 

1 0 

2007 12 

Suplemento 8 

81 

6 13 

5 20 

4 10 

3 9 

2 11 

1 10 

Síntese 10 104 1734 
 

 

 

* Consideradas apenas as publicações da sessão de artigos 
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