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Resumo: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial da Saúde e da Educação visando a 

integração das políticas públicas brasileiras voltadas aos escolares. Entretanto, é necessário o envolvimento e apoio 

total dos professores. O estudo visa compreender a percepção dos docentes sobre educação e saúde, e relatar os 

conhecimentos e saberes essenciais ao currículo dos professores da educação básica. Realizou-se uma pesquisa-

ação em duas escolas públicas de Marabá, PA, dentre a amostra de 44 escolas selecionadas para participar do PSE 

em 2017. os professores foram convidados a responder “Quais conhecimentos ou saberes sobre a educação em 

saúde são essenciais ao currículo dos professores da educação básica?”. Frente às experiências vividas, os 

professores sugeriram que a saúde na escola deveria ser tratada como uma matéria/disciplina, conhecimentos e 

saberes na base curricular dos discentes das duas escolas. Os professores não podem ser meros executores de 

tarefas do PSE e muitos se sentem despreparados para trabalhar educação em saúde na sala de aula, uma vez que 

eles não tiveram nenhuma formação na área da saúde durante a graduação. 

Palavras chave: Programa Saúde na Escola; percepação dos docentes; educação.  

1. INTRODUÇÃO 

O modelo de atenção à saúde predominante na sociedade brasileira (estrutura, processos 

e relações) está fundado em um Projeto Político-Pedagógico, explícito ou não, que tende a 

reproduzir a maneira como a sociedade brasileira está estruturada, assim como as relações 

sociais, relações de trabalho, que lhes são características (BRASIL, 2007).  Na educação, a 

saúde é um tema trabalhado desde o final do século XIX, numa época em que o governo 

brasileiro buscava controlar as doenças infectocontagiosas que tanto atrapalhavam a exportação 

agrícola. Em 1971, coma Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 o tema saúde passou 

a ser garantido no ambiente escolar (BRASIL, 1971).  

No entanto, a saúde é um conteúdo desenvolvido a partir de uma perspectiva sanitarista 

envolvida ainda por interesses de higiene e biomédico construídos historicamente desde a 

inserção do tema no ambiente escolar. O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política 

intersetorial da Saúde e da Educação visando a integração das políticas públicas brasileiras 

voltadas aos escolares, instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. 

O principal objetivo é a integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e 

da qualificação das políticas públicas brasileiras de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, integrando as redes do Sistema 

de Educação e do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante articulação das escolas públicas, 

unidades básicas de saúde e unidades de Saúde da Família já existentes (BRASIL, 2011).  
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A escola é um espaço social privilegiado de formação do cidadão, no qual se definem a 

ação institucional pedagógica, com respeito à diversidade e de tolerância, que vise construir 

uma verdadeira educação em saúde, com respeito aos direitos humanos. Com isso, para 

oportunizar e garantir tais direitos é necessário inicialmente estabelecer o envolvimento pleno 

e o apoio total dos professores que notoriamente conhecem a rotina da aprendizagem e as 

características individuais e coletivas dos escolares.  
 

A formação do profissional da educação só pode ser planejada e executada com base 

numa concepção muito clara do que se espera da educação, pois é na prática de seus 

profissionais que a educação ganha corpo e realidade histórico-social (MELLO, 

2000). 

    
Por outro lado, a própria educação vem mostrando avanços metodológicos interessantes, 

bastante difundidos na área da saúde.  

 
As abordagens pedagógicas progressivas de ensino-aprendizagem, fundadas nos 

princípios da democracia, liberdade/autonomia, da igualdade/equidade e da 

fraternidade/compaixão, vêm sendo construídas e implicam formar profissionais 

como sujeitos sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de 

conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da 

vida e da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e 

complexidades (MITRE et al., 2008).  

 

Com isso, o objetivo deste estudo visa compreender a percepção dos docentes sobre 

educação e saúde, e relatar os conhecimentos e saberes essenciais ao currículo dos professores 

da educação básica. A partir do PSE, em duas escolas no município de Marabá-PA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo definidos pela pesquisa-ação nas escolas públicas selecionadas 

para integrarem a rede de ações do PSE. Participaram do estudo todos os professores de duas 

escolas pública de Marabá, onde esteve entre as cinquentas escolas selecionados para participar 

do PSE 2017. Devido a disponibilidade e viabilização da concretização da capacitação e 

principalmente oferecer o espaço para as ações para execução da oficina, levando em 

consideração a vulnerabilidade sociais em que as escolas vivenciam. Nesta perspectiva, as 

escolas selecionadas foram: Jose Mendonça Vergolino composta por 22 turmas (Matutino e 

Vespertino) e a escola São Francisco com 09 turmas (Matutino e Vespertino).  O grupo focal é 

uma técnica de pesquisa que utiliza sessões grupais, como um dos fóruns facilitadores da 

expressão ou das percepções, crenças, valores e atitudes sobre questões específicas 

(IERVOLINO, PELICIONI, 2005).          

Além disso, foi discutido com os professores participantes a satisfação e suas 

expectativas quanto aos temas e a metodologia utilizadas na educação em saúde, bem como a 

sua aplicação na prática cotidiana.  O programa de educação em saúde aconteceu por meio do 

uso de diferentes técnicas de oficinas, que partiram de discussões em grupo.  

Para a avaliação do impacto das ações, foi realizada por meio da comparação 

qualitativa dos resultados das duas fases ao final do processo utilizando-se os mesmos 

instrumentos metodológicos da primeira fase, bem como os mesmos procedimentos 

para a coleta dos dados (IERVOLINO, PELICIONI, 2005).  

A oficina recebeu este formato com a perspectiva de serem respondidas as seguintes 

questões:  

• O que é Saúde na Escola?   



• Quais conhecimentos ou saberes sobre a educação em saúde são essenciais ao currículo 

dos professores da educação básica?  

 

Foi registrada a participação de 15 (quinze) docentes, dentre eles um estagiário, sendo 

que a maioria já se encontrava a um tempo significante na escola José Mendonça Vergolino, na 

escola São Francisco verificou-se a presença de 15 (quinze) docentes. Com isso, foram 

didaticamente influenciadas por 3 momentos específicos na oficina, para então serem 

respondidas as perguntas. O primeiro momento foi desenvolvido uma dinâmica em que todos 

professores receberam adjetivos dentro de uma bexiga, logo após estourar era escolhido um 

colega que representasse a qualidade tirada, foi possibilitado uma pequena arguição de sua 

escolha.  

No segundo momento foram divididos três grupos, para a confecção da colagem tendo 

em vista a pergunta “o que é saúde na escola” (percepções dos docentes) as respostas 

mantiveram-se ramificadas e/ou adjacentes a pergunta no eixo principal, logo depois foi 

permitido a discussão e apresentação dos resultados. Já o terceiro momento, foi destinado para 

a apresentação da política do PSE, sendo destinado um momento específico para os professores 

discorrer em uma lauda qual seria os conhecimentos e saberes sobre a educação em saúde são 

essenciais ao currículo dos professores da educação básica. Além de apresentar um vídeo com 

intuito de tornar compreensível processo de intersetorialidade (saúde e educação).  

Aos temas escolhidos foram incorporados assuntos relacionados aos Eixos do PSE 

adesão 2017 para ampliar as discussões sobre a promoção da saúde e a educação em saúde, 

sobre a prevenção de doenças e sobre os recursos de saúde disponíveis para o encaminhamento, 

tratamento e recuperação de danos físicos.  Para organizar os dados que utilizamos análise de 

conteúdo, que permite inferências sobre os significados presentes entre as linhas de discurso, 

procurando dar sentido fragmentos que precisam ser agrupados em um contexto para transmitir 

uma mensagem. Posteriormente, o material foi organizado em categorias temáticas e discutido 

à luz do quadro teórico do estudo. Para preservar a anonimato dos participantes, as declarações 

serão codificadas de P1 a P10.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na escola José Mendonça Vergolino foram questionados na oficina sobre a percepção 

de saúde na escola como conceito, onde as respostas foram inseridas em uma colagem com 

representações no mínimo de “cinco eixos” em torno do eixo que seria a saúde. O grupo um 

tinham uma composição de cinco professores. O grupo dois com quatro professores e o grupo 

três compondo o maior número de professores com sete. Na escola São Francisco, o grupo um 

composto por quatro docentes, o segundo com cinco e por último o terceiro com seis docentes. 

Computando nas duas escolas seis grupos com 31 docentes nas duas escolas.   

Com isso, o diálogo tornou-se fecundo e propício, nas duas escolas, os grupos 

mantiveram no centro da colagem o seguinte questionamento: “O que é saúde na escola?” 

apresentando respostas distintas. Como referente a alimentação saudável (“representada por 

uma figura de hortaliças”); uma figura de uma criança com educação (com uma frase); como 

foi descrita em uma das falas: 

 

“Essa é alimentação saudável! para comer verdura que poucas pessoas gostam, eu 

particularmente não gosto (risos)” (P17). 

 

“(...) conversando sobre o que a gente ver na saúde, que a gente traz para a educação, é 

melhoria fisicamente porque tem várias formas de você trabalhar, né?” (P1). 

 



Segundo os professores, o PSE possibilitará a transformação das ações de prevenção e 

promoção em saúde, principalmente alimentar.  

 
A educação em saúde deve buscar ferramentas para melhorar hábitos inadequados de 

alimentação que podem causar subnutrição, desnutrição crônica, ou até mesmo a 

obesidade infantil. No entanto, é necessária uma atuação interdisciplinar que envolva 

também pais, professores, nutricionistas e merendeiras (IERVOLINO, PELICIONI, 

2005).  

 

Em ambas escolas foi possível notar também que muitos escolares vivem em situação 

de pobreza e tem a merenda escolar como principal refeição do dia. Nas falas dos docentes foi 

identificada a premissa de que é imprescindível uma conversa sobre as particularidades de cada 

um, pois o espaço escolar é importante na construção de valores que remetem bem-estar, 

qualidade de vida. A maioria dos grupos usaram a palavra “família” como a base da escola, 

indicando a relevância dos familiares na construção em conjunto da saúde na escola.  

 

“(...) a base é escola-família (...) esse é um espaço onde forma esse cidadão, o mosaico 

aqui da criança, onde um espaço que forma o cidadão, essa criança né. De ter o poder formar 

a cabecinha dessa criança, então falando de saúde na escola temos a oportunidade de observar 

durante todo tempo né (...)” (P7). 

 
Foi identificado em algumas descrições sobre a temática, definições 

superficiais que não ampliam as ações de saúde no âmbito escolar. A concepção sobre 

saúde por parte dos professores é limitada, e na maioria das vezes, o tema é abordado 

em sala de aula com a finalidade de prevenir doenças (SILVA et al., 2017). 

 

“trabalhar a relação com o aluno porque vai trazer tudo isso para ele, informar que vai trazer 

tudo isso para ele, colesterol alto, diabetes, hipertensão (...)” (P4).  

 

O desenvolvimento das oficinas evidenciou realidades semelhantes, e ao mesmo tempo 

apresentam limitações distintas. Os desafios quanto a questão do ensino aprendizagem e o 

próprio entendimento de saúde na escola se relacionam diretamente com a realidade vivida. As 

sugestões descritas quanto aos conhecimentos ou Saberes sobre a Educação em Saúde, 

essenciais ao currículo dos professores da educação básica (Quadro 1) e o trabalho das colagens 

confeccionados na Oficina tornam notória esta emblemática realidade das escolas públicas no 

município.  

 

Quadro 1 – Sugestões dos professores da Escola José Mendonça Vergolino e Escola 

São Francisco, quanto os Conhecimentos e/ou Saberes sobre a Educação em Saúde, essenciais 

ao currículo dos professores da educação básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola José Mendonça Vergolino Escola São Francisco 

Noções de Primeiros 

Socorros 

Levantamento diagnóstico 

das Principais Doenças da 
Comunidade escolar. 

Noções de Primeiros Socorros Saúde da Mulher 

Prevenção de Acidentes 
Prevenção da DST´s – 

Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

Psicologia e Saúde 
DST – Doenças 

Sexualmente 
Transmissíveis 

Inclusão no Currículo 

escolar; Educação e Escola. 

Possibilitar palestras com 

especialistas. 
Psicologia e Aprendizagem 

Sexismo – 

Homofobia 

Formação Permanente e 

Continuada, professores e 
comunidade escolar. 

Violência Educação Especial 
Saúde Mental e 

Emocional 

Disciplina Saúde na Escola 

nas 

Graduações/Licenciaturas. 

Saúde Bucal Orientação Sexual 
Gravidez na 

Adolescência 

Higiene e Saúde 
Disponibilizar material 

Informativo sobre os 
assuntos de saúde. 

Planejamento Familiar 
Diálogo e 

Comunicação 

Fonte: Dados do autor.  

4. CONCLUSÃO 

Os resultados da pesquisa-ação executada nas escolas, possibilitou uma consideração 

relevante sobre as demandas e necessidades que permeiam a implementação do PSE nas duas 

escolas analisadas. Um aspecto importante são as percepções dos docentes sobre a saúde na 

escola, estão intrinsecamente interligados pelos problemas sociais presentes no cotidiano dos 

discentes.   

Além das necessidades de implementar no próprio currículo os conhecimentos e saberes 

da saúde no planejamento pedagógico da escola. Possibilitar essa visualização ampliada de 

saúde, possibilita uma reflexão sobre os problemas de saúde dos indivíduos (alunos) que devem 

perpassar as questões meramente biológicas, e difundi-las as questões nos aspectos subjacentes 

(social, mental...) que influenciam diretamente na qualidade de vida destes, e principalmente o 

processo ensino-aprendizagem dos alunos.  
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