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Resumo 

Este estudo se propôs a analisar a importância dada à Educação em Saúde no Ensino Médio do 

país, apontando os aspectos que tratam da Educação em Saúde nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM).  Consideramos que a preocupação com o que deve ser 

trabalhado nas instituições de Ensino Médio pode ser observada na inserção da saúde na 

proposta pedagógica.  Também consideramos que o ambiente escolar possui espaço propício 

para a inserção da saúde de forma transversal ao currículo e possibilita resultados para a vida 

do indivíduo. Nessa perspectiva, esta pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas. A primeira 

etapa consistiu em evidenciar políticas públicas que norteiam as propostas e ações de Educação 

e Saúde no Brasil. A Segunda etapa se deu a partir de uma revisão da literatura nos periódicos 

da CAPES, com levantamento dos artigos que tratam da “Educação em Saúde no Ensino 

Médio”. A terceira etapa consistiu em fazer o levantamento de temáticas da saúde presentes nos 

PCNEM. A quarta etapa objetivou analisar o conteúdo encontrado nos PCNEM, utilizando 

como aporte teórico os artigos selecionados na revisão da literatura. Na revisão da literatura 

foram encontradas: 7 publicações do Portal do MEC, 1 publicação do Educabrasil, 1 publicação 

do portal da UNESCO, 3 publicações do Portal do FNDE, 12 publicações do Portal da Saúde, 

2 publicações do Portal das Câmara dos Deputados, 2 publicações do Portal do Senado Federal, 

3 publicações do Portal do Palácio do Planalto, 2 publicações do Portal Jusbrasil e 13 

publicações do Portal da Imprensa Nacional.  Desse levantamento, 64 artigos foram 

selecionados, por atenderem a todos os critérios de inclusão. Os temas encontrados nos PCNEM 

que abordavam em seu conteúdo a Educação em Saúde foram: saúde (80), meio ambiente (15) 

e qualidade de vida (26); alimentação (11), dieta (4) e nutrição (3); atividade física (20) e 

linguagem corporal (19); reprodução (24), sexualidade (13), DST (2) e saúde sexual e 

reprodutiva (1); preconceito (36) e discriminação (8); drogas (5); higiene (2); segurança (10); 

moradia (4); transporte (31); e reprodução de valores (1). Os temas que tratam da higiene, 

segurança, moradia e transporte tiveram pouca representatividade no trabalho. Os temas 

preconceito e discriminação tiveram ampla abordagem dos PCNEM, entretanto, não foram 

encontrados estudos na literatura com representatividade para dialogar sobre o assunto 

proposto. Os demais temas apresentaram preocupação em formar o aluno com autonomia e 

poder para lidar com questões ampliadas, de maneira a não se limitar a um aprendizado 

estritamente biológico e técnico. Concluímos que os PCNEM propõem a Educação em Saúde 

como parte integral das disciplinas do Ensino Médio, por isso não deve se apresentar como uma 

nova disciplina. O objetivo é que o aluno construa autonomia à medida que adquire 

conhecimento acerca de questões relacionadas à saúde, que o possibilite fazer escolhas que o 

tornem ator de sua cidadania. 

Palavras-chave:  Saúde Coletiva; Educação em Saúde; Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio; Políticas Públicas.  

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Abstract 

This study aimed to analyze the importance given to Health Education in High School in the 

country, pointing out the aspects that deal with Health Education in the National Curricular 

Parameters of High School (PCNEM).  We consider that the concern with what must be worked 

in the institutions of high school can be observed in the insertion of health in the pedagogical 

proposal. We also consider that the school environment has a space conducive to the insertion 

of health in a transversal way to the curriculum and allows results for the life of the individual. 

From this perspective, this research was developed in four stages. The first step consisted in 

evidencing public policies that guide the proposals and actions of Education and Health in 

Brazil. The second stage was based on a review of the literature in CAPES journals, with a 

survey of the articles dealing with "Health Education in High School." The third step consisted 

in surveying the health topics present in the PCNEM. The fourth step was to analyze the content 

found in the PCNEM, using as theoretical contribution the articles selected in the literature 

review. In the literature review were found: 7 publications of the Portal do MEC, 1 publication 

of Educabrasil, 1 publication of the UNESCO portal, 3 publications of the Portal of the FNDE, 

12 publications of the Portal of Health, 2 publications of the Portal of the Chamber of Deputies, 

2 publications of Portal do Senado Federal, 3 publications of Portal do Palácio do Planalto, 2 

publications of Portal Jusbrasil and 13 publications of Portal da Imprensa Nacional. From this 

survey, 64 articles were selected because they met all the inclusion criteria. The themes found 

in the PCNEM that addressed health education were: health (80), environment (15) and quality 

of life (26); diet (11), diet (4) and nutrition (3); physical activity (20) and body language (19); 

reproduction (24), sexuality (13), STD (2) and sexual and reproductive health (1); prejudice 

(36) and discrimination (8); drugs (5); hygiene (2); security (10); housing (4); transport (31); 

and reproduction of values (1). The topics dealing with hygiene, safety, housing and 

transportation had little representativeness at work. The themes of prejudice and discrimination 

had a broad approach to PCNEM, however, no studies were found in the literature with 

representativeness to discuss the proposed subject. The other themes presented a concern to 

train students with autonomy and power to deal with extended issues, so as not to limit 

themselves to strictly biological and technical learning. We conclude that PCNEM propose 

Health Education as an integral part of High School disciplines, so it should not present itself 

as a new discipline. The goal is for the student to build autonomy as he acquires knowledge 

about health-related issues, which enables him to make choices that make him an actor of his 

or her citizenship. 

Key words: Public Health; Health Education; National Curricular Parameters of High School; 

Public Policies. 
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Apresentação 

Acreditar no poder de transformação do indivíduo pelo esporte foi decisivo para a minha 

formação acadêmica. Esta crença fez com que, durante o curso de Licenciatura Plena em 

Educação Física, pela Universidade Gama Filho, em 2007, eu pudesse vivenciar o trabalho 

social desenvolvido pela Educação Física em um projeto social do governo (Viva Vôlei) 

durante a graduação. Cursei o estágio obrigatório no Núcleo de Inserção Social e Comunitária, 

onde trabalhei na reinserção de crianças que possuíam pais em fase de recuperação pelo uso de 

drogas e outras complicações. Ainda na faculdade, cursei a disciplina de Introdução ao 

Programa de Saúde da Família, que despertou o meu interesse pela área da Saúde. Vivenciei a 

docência universitária, sendo monitor em Fisiologia Humana.  

 Em 2010 – com o objetivo de inaugurar um espaço que oferecesse preparação física de 

forma integral – percebi a necessidade de me especializar na área de Gestão e por isso decidi 

ingressar no curso de MBA em Marketing Empresarial, pela Universidade Federal Fluminense. 

Em 2013 ingressei no SESC e, desde então, atuo como docente de Dança de Salão e participo 

dos diversos projetos e eventos sociais promovidos pela referida instituição na área de esporte 

e lazer. Em 2014, fundei um espaço com atividades coletivas, atendendo a adolescentes, adultos 

e idosos. 

Tendo em vista a oportunidade de ser inserido na área da saúde, e atuar em prevenção e 

promoção da saúde, busquei informações acerca da atuação do Professor de Educação Física 

na área da Saúde Coletiva e ingressei na linha de pesquisa de Educação em Saúde, no curso de 

Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva, pela Universidade Federal Fluminense, tendo como 

orientadora a Prof.ª Dr.a Lilian Koifman e, como Coorientadora, a Prof.ª Dra. Gerlinde Teixeira. 

Durante esse processo, participei de congressos nos quais apresentei trabalhos, fui palestrante 

e fiz curso de extensão profissional de 160 horas sobre Educação Popular em Saúde, ministrado 

pela FIOCRUZ. No ambiente acadêmico, pude ampliar meu entendimento a respeito da 

diversidade de estudos e a riqueza de ações a serem desenvolvidas na Saúde Coletiva. O 

interesse em abordar o tema deste estudo se manifestou pela carência e fragilidade que o país 

apresenta na implementação, manutenção e avaliação das políticas públicas de Saúde e de 

Educação. Especialmente em uma fase que é fundamental para a formação do indivíduo: o 

Ensino Médio. Verificamos, então que os Parâmetros Curriculares Nacionais possuem uma 

proposta transversal, que contribui para a Educação em Saúde e possibilita formar cidadãos 
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autônomos para as decisões relacionadas a saúde e contribui com a redução de procura, por 

parte dos usuários, aos níveis de atenção secundário e terciário.  

Introdução 

A preocupação com a saúde na escola faz parte da história do Brasil desde o final do 

século XIX (Monteiro & Bizzo, 2015). Duas grandes vertentes foram criadas no período 

chamado de higienismo1. A primeira delas preocupava-se com a estrutura física da escola, do 

saneamento do ambiente escolar e com a saúde do estudante através de uma abordagem 

biológica, utilizando orientação nutricional na preparação da merenda escolar, nas análises 

antropométricas e na busca por possíveis agravos à saúde. A merenda escolar era orientada por 

nutricionistas e fazia parte do conjunto de intervenções para a manutenção da aprendizagem. 

Esse processo foi iniciado pela percepção de que grande parcela de alunos que frequentava as 

aulas pela necessidade de se alimentar, tendo em vista a baixa condição econômica que viviam.  

E nessa perspectiva, viu-se a possibilidade de inserir políticas de desenvolvimento social no 

ambiente escolar. Esforços passaram a ser feitos buscando atender a esta parcela da população. 

A inserção da merenda escolar promoveu forte influência na formação básica de boa parte da 

nação e ainda demonstrou o papel social da escola. A segunda vertente preocupava-se com 

ações de Educação em Saúde dispostas no Projeto Pedagógico Institucional. Segundo Monteiro 

e Bizzo, “[...] conceitos, informações, valores, atitudes e práticas a ele [currículo escolar] 

relacionados passam a fazer parte das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula [...]” 

(MONTEIRO e BIZZO, 2015, p. 414).   

Os autores esclarecem que as ações de saúde acontecem de três formas nas instituições 

de ensino básico. A primeira ocorre em relação a ações pontuais, como as campanhas 

(abordando Infecções Sexualmente Transmissíveis, drogas, doenças endêmicas etc.), feitas por 

profissionais da saúde. A segunda forma caracteriza-se por promover ações continuadas de 

maneira mais articulada entre o Ministério da Saúde e da Educação – como o Programa Saúde 

na Escola (PSE) – que também são concretizadas por profissionais da saúde. E a terceira forma 

aborda os temas da Educação em Saúde inseridos em disciplinas específicas e no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI).  A ampla abordagem do conceito e implementação de políticas 

                                                 

1 Período compreendido na primeira metade do século XIX em que políticas públicas se atentavam à saúde da 

população baseando-se em conceitos de higiene do corpo para promover melhoria nas condições de trabalho e 

moradia. A doença era considerada um problema originado pela sociedade (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 
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de saúde escolar apontadas por Monteiro e Bizzo (2015) apresentam a riqueza de valores 

transversais ao projeto pedagógico escolar.  

Para compreender como funciona a Educação em Saúde no ambiente escolar, diversas 

questões foram levantadas a respeito de sua implementação, manutenção e avaliação. Entre 

elas, destacamos: 1) Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio possuem 

propostas de Educação em Saúde? 2) O que existe na literatura que relacione Educação em 

Saúde ao Ensino Médio? 3) A literatura “dialoga” com os PCNEM? 

Esses questionamentos apresentam o vasto campo a ser estudado no ambiente escolar e 

corroboram para o desfecho de melhoria das condições de saúde dos escolares e criação de 

hábitos saudáveis para as suas vidas, possibilitando menor procura dos usuários pelos níveis de 

atenção secundário e terciário. Por isso, o presente estudo se atentará ao documento que orienta 

o professor para realizar suas ações na escola: os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio. Optamos por dedicar nossa atenção no Ensino Médio, e na inserção da Educação em 

Saúde, na construção das propostas curriculares, tendo em vista que essa fase do Ensino Básico 

tem como um dos seus objetivos formar o cidadão para atuar de forma consciente e fazer valer 

seus direitos. A utilização da interdisciplinaridade como ferramenta para ampliar o 

conhecimento acerca de determinado assunto, foi também observada, considerando que a 

construção do conhecimento é compreendida na complexidade de ações conjuntas, entre as 

ciências, a respeito dos diferentes assuntos abordados.  

 Correa (2008) esclarece que o período escolar básico é fundamental para a promoção da 

saúde e Educação em Saúde. Neste período são formados os estilos de vida dos futuros adultos. 

E no cenário que se encontram os países latino-americanos, onde existem deficiências no 

sistema de saúde pública para atenção especializada, cabe aos educadores utilizar instrumentos 

para suprir essa carência no ensino. Ferreira (2006) enfatiza a importância da Educação em 

Saúde na adolescência, ao esclarecer as fortes mudanças fisiológicas ocorridas nesse período e 

que incidem diretamente na formação psicológica e sociocultural do jovem. A faixa etária entre 

10 e 19 anos representa 22% da população nacional.  Entretanto, para se educar em saúde é 

necessário conhecer as propostas dos documentos que regem a Educação. O documento que 

propõe trabalhar com a transversalidade no currículo, possibilitando extrapolar o conhecimento 

tradicional são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (MARINHO et al, 

2015). 



 

    

 

 

16 

 Compreender a proposta da Educação em Saúde nos elucida quanto à sua real 

aplicabilidade na escola. Vila (2007, p. 313) conceitua a “Educação em Saúde” em três 

categorias: “Educação em Saúde no Brasil – aspectos conceituais”, “práticas pedagógicas em 

Educação em Saúde” e “Educação em Saúde aplicada à prática profissional”. Das três 

categorizações, as duas últimas serão analisadas nos documentos cuja inserção deva constar nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. 

 Buscando verificar a atenção dada à saúde na escola, apresentamos os documentos que 

regem a educação no país: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o Plano Nacional de 

Educação (PNE), os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) e o Programa Saúde 

na Escola (PSE). A LDB e o PNE orientam de forma obrigatória a educação nacional; inclusive 

os referidos documentos contêm as primeiras propostas para os programas de saúde na escola. 

Os PCNEM norteiam os educadores de forma não obrigatória desde a década de 90, no que se 

refere à elaboração dos Projetos Pedagógicos Institucionais (PPI) e Planos de Curso (Lima, 

1985 apud Fonseca, 1985). Já o Programa Saúde na Escola, é articulado entre os Ministérios 

da Educação e da Saúde, para a promoção das ações de saúde no ambiente escolar e 

fundamenta-se nas diretrizes do SUS.  

Neste estudo intentamos fazer uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio, visando a atenção dada para a Educação em Saúde. 

1.1 Documentos que regem a Educação Escolar no Ensino Médio 

1.1.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  

Em 1948 foi elaborado o primeiro projeto da LDB, que foi promulgada em 1961. A 

referida Lei tem como objetivo organizar, direcionar e orientar ações na educação nacional, 

com a garantia da oferta de educação pública, gratuita, laica e obrigatória. Além de 

descentralizar as responsabilidades do antigo MEC (Ministério da Educação e da Cultura), as 

diretrizes viabilizam a autonomia por parte dos órgãos dos estados e municípios. Elas foram 

revisadas pelas leis 5.540/68 e 5.692/71 e regulamentadas na lei de nº 2264/74, na qual é 

apresentada a intenção de implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Durante o 

período da Ditadura Militar a lei de nº 2264/74 estabeleceu adequações às mudanças 

socioeconômicas e políticas da época. Em dezembro de 1996, o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso sanciona a LDB de nº 9394, atualizando a anterior (BRASIL, 2016).  
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Na LDB 5.692/71, foi instituído o desenvolvimento de aspectos pertinentes aos cuidados 

à saúde nos currículos escolares por meio de “programas de saúde”.  

VII. Será obrigatória a inclusão de educação moral e cívica, educação física, educação 

artística e programas de saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 

primeiro e segundo graus (BRASIL, 1971, grifos nossos).                           

                                                                                            

 A LDB nº 9.394/96 Título III, art. 4º, cita ainda: 

VIII. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde (BRASIL, 2013, grifos nossos);  

                                                                                               

1.1.2 Plano Nacional de Educação 

O Plano Nacional de Educação (PNE), proposto pela lei de nº 13.005 de 2014, tem por 

finalidade a melhoria da qualidade do ensino no Brasil. O Plano possui vigência de 10 anos, 

com 20 metas a serem atingidas. Os principais esforços estão na melhoria dos índices de 

alfabetização e inclusão, formação continuada dos profissionais da educação, ampliação do 

ensino profissionalizante para adolescentes e adultos e articulação com outros ministérios para 

que essas metas sejam alcançadas.  

Considerando que o objetivo deste estudo é verificar a atenção dada para a Educação 

em Saúde em documentos oficiais da área da Educação, destacamos a meta 7, que sancionou 

as seguintes estratégias: 

29) promover a articulação dos programas da área da educação, de 

âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho 

e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação 

de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 

qualidade educacional; 

30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis 

pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes 

da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2017, grifos 

nossos). 

                      

1.1.3 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM e PCNEM+) 

Em 1974, na Lei de nº 2264, foi prevista a implementação os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Contudo, somente em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, os 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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PCN passaram a vigorar. O documento foi elaborado pelo Ministério da Educação para auxiliar 

docentes na elaboração e prática do seu plano de aula e curso. Nessa perspectiva, foram 

asseguradas propostas ligadas à Educação em Saúde. No ano 2000, foram elaborados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) para dar suporte aos educadores 

na tarefa de colaborar com a construção dos conhecimentos dos adolescentes, de forma a 

prepará-los para a fase adulta e para o mercado de trabalho. Os PCNEM foram dispostos em 

três grandes áreas: LCT (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias), CNMT (Ciências da 

Natureza, Matemática e Suas Tecnologias) e CHT (Ciências Humanas e Suas Tecnologias), 

juntamente às BL (Bases Legais). Em 2007, percebeu-se a necessidade de se desenvolver 

orientações complementares e foram elaborados os PCNEM+ (orientações educacionais 

complementares aos PCNEM), a partir de uma ampla discussão entre a comunidade acadêmica. 

Os PCNEM orientam os profissionais das diferentes áreas do ensino básico a elaborarem seu 

projeto pedagógico com os conteúdos considerados fundamentais para o desenvolvimento dos 

educandos (BRASIL, 2016). 

No segundo semestre de 2016, foi proposta a reforma do Ensino Médio, tendo em vista 

o baixo resultado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e a necessidade 

de melhoria das condições gerais da educação no Brasil. O IDEB ficou em 3,5 no ano de 2015, 

quando a meta era a nota de 4,0. Sendo assim, foi elaborada a Medida Provisória (MP) nº 176, 

de 22 de setembro de 2016, que visa alterar a carga horária do Ensino Médio (de 800 para 1400 

horas de curso). O curso passa a ser administrado em horário integral. O novo currículo do 

Ensino Médio contemplará as seguintes áreas de conhecimento ou de atuação profissional: 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, e Formação Técnica e 

Profissional, tornando facultativas as disciplinas: Educação Física, Artes, Sociologia e 

Filosofia. O aluno poderá optar por uma das cinco áreas de conhecimento para atuação 

profissional no decorrer da sua formação. A MP, já aprovada, entrou em vigor no começo de 

2018, quando as instituições devem adequar seu currículo às exigências do MEC. A primeira 

metade do curso do Ensino Médio será comum a todos os estudantes e a segunda metade será 

conduzida de acordo com a opção de cada estudante. Inclusive, o educando poderá optar por 

fazer o Ensino Técnico junto ao Ensino Médio, não necessitando prolongar seus estudos, como 

acontece até a aplicação da reforma (BRASIL, 2017). 

A reforma do Ensino Médio gera insatisfação por parte de algumas importantes 

instituições educacionais e comunidade escolar. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio/Fiocruz (FIOCRUZ, 2016), conforme publicação em seu site institucional, considera 
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não haver relação direta entre a reforma do Ensino Médio e a melhoria no rendimento e na 

frequência escolar. A referida Escola afirma ainda que a evasão escolar ocorre por aspectos que 

não são relativos ao ambiente escolar. O deslocamento e a manutenção do jovem na escola 

geram um custo fixo alto às famílias menos favorecidas economicamente. Além disso, o jovem 

se vê incumbido de complementar a renda familiar, afastando-se da escola em busca de 

emprego. Existe também a falta de comprometimento por parte dos governos no que se refere 

ao financiamento para contratar e manter docentes, manter ou ampliar a infraestrutura escolar.  

A professora da Universidade Estadual de Londrina, Dr. a Sandra Garcia, durante 

Seminário Estadual do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público/MT, destacou a 

inviabilidade da mudança no Ensino Médio para o período integral, sobretudo devido à 

necessidade de congelamento dos gastos, postulada pela PEC 55. Garcia expõe a substituição 

da autonomia escolar pelo “pacote” de formação técnica proposto pela Base Nacional Comum 

(CNTE, 2017). A formação comum de um ano e meio na reforma do Ensino Médio possibilita 

à escola oferecer apenas uma das cinco opções de formação apresentadas na medida provisória, 

o que por sua vez, limita ainda mais as escolhas dos estudantes. Caso o aluno opte por ter mais 

de uma formação, precisará contar com a disponibilidade de vagas, como estabelece a MP. E 

acabará por terminar o ensino médio em quatro anos e meio. Além disso, dificultará o acesso 

do estudante ao curso desejado, pois, como descrito anteriormente, as escolas não serão 

obrigadas a oferecer todos os cursos em seu estabelecimento. Alguns cursos necessitam de 

infraestrutura mínima para funcionarem e as escolas devem se adequar, fazendo investimentos. 

Sendo assim, é possível que as instituições de ensino optem por cursos cuja implementação 

gere menos custos (FIOCRUZ, 2017). O professor Gaudêncio Frigotto, em audiência pública 

promovida pela Assembleia Legislativa a respeito da Reforma, enfatiza que a mesma remonta 

à década de 1940, dualizando classes sociais entre uma “educação básica” mínima para os 

pobres e uma educação ampla para os que podem pagar por ela (CNTE, 2017). 

A União Brasileira de Estudantes Secundaristas (2016) também apresentou  insatisfação 

em relação à Medida Provisória. Para a União, tornar optativas as disciplinas antes obrigatórias 

é uma medida que desprestigia o conteúdo não menos importante na formação crítica do 

indivíduo, e prestigia somente as disciplinas:  Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 

Essa visão expõe a preocupação na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

cuja atenção será voltada somente para essas três disciplinas. A proposta representa uma 

involução cultural e educacional do currículo escolar, tendo em vista que as demais disciplinas 
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estarão relativizadas. Outra questão a ser considerada é o aumento da taxa de desemprego 

nacional para os professores que ministram as disciplinas optativas no Ensino Médio. 

A UBES (2016) questiona outro aspecto importante: o aumento da carga horária, tendo 

em vista os problemas estruturais e administrativos não solucionados anteriormente, como 

salários, gestão democrática e infraestrutura. Voltando a atenção para as escolas privadas, 

entende-se que o aumento da carga horária gera, inclusive, maiores gastos e, consequentemente, 

maiores mensalidades para os pais desses alunos.  

A União expõe ainda, a ausência de diálogo, seguido de uma imposição acerca da MP, 

sem conhecer as ideias e interesses da comunidade escolar. Foi excluída a possibilidade de uma 

construção participativa na MP, envolvendo os movimentos sociais da educação. Aponta 

também para o desrespeito com o Plano Nacional de Educação (PNE), que garante o 

conhecimento a respeito dos conteúdos de História, Cultura Afro-brasileira e Indígena. Quais 

critérios foram utilizados para colocar como optativa as disciplinas de Artes, Educação Física, 

Filosofia e Sociologia? O governo assumido por Michel Temer, após impeachment de Dilma 

Rousseff, mostrou urgência na implementação da reforma do Ensino Médio. 

Contraditoriamente à MP, o governo visa cortar gastos implementando a PEC 241 e o PLP 257, 

que tem como objetivo congelar investimentos para os próximos 20 anos nas áreas sociais. 

Estruturar um espaço profissionalizante com laboratórios específicos para aplicar Física, 

Química, Informática e aumento da carga horária dos professores requer gastos elevados e 

profissionais qualificados. Outro aspecto relevante é o despreparo por parte dos docentes para 

aplicarem conhecimentos técnicos. Segundo a UBES (2016), os profissionais devem possuir 

formação técnica ou superior em Pedagogia ou áreas afins. Contudo, com a aprovação da MP, 

a contratação dos profissionais poderá ocorrer sem que tenham essa formação. A MP permite 

que os profissionais com “notório saber” possam ministrar conteúdos relacionados às áreas 

afins. Portanto, professores sem formação técnica ou superior na disciplina a qual se propõem 

atuar, formarão profissionais desqualificados, inserindo-os diretamente ao mercado de trabalho.  

Com a implementação da Reforma do Ensino Médio, as escolas que disponibilizarem o 

ensino integral ficarão isentas de oferecer o ensino noturno. Esse aspecto é de grande relevância, 

tendo em vista que muitos estudantes trabalham durante o dia para complementar a renda 

familiar. O estudante será obrigado a optar por trabalhar ou estudar, não havendo possibilidade 

de se desenvolver em ambos, simultaneamente (PIRES, 2016). 
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1.1.4 Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

O PPP (Projeto Político Pedagógico) das instituições de ensino, hoje conhecido como PP 

(Projeto Pedagógico) ou PPI (Projeto Pedagógico Institucional), tem por objetivo propiciar 

autonomia à escola para criação de sua identidade a partir da realidade em que se insere. 

Evidencia-se a importância dada à participação da comunidade escolar (professores, 

coordenação pedagógica, direção, alunos, pais e comunidade local) na elaboração do PP, 

partindo do princípio que escola e comunidade escolar são indissociáveis.  

A criação do PP parte dos princípios da LDB nº 9394/96, Título IV, art. 12, que estabelece 

que: 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: 

I -  Elaborar e executar sua proposta pedagógica (BRASIL, 1996);  

                                                                                         

Ainda na LDB nº 9394/96, título IV, art. 14, conferem: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996). 

                                                                                         

A mudança de nomenclatura relacionada ao PPP (Projeto Político Pedagógico) para o PP 

(Projeto Pedagógico) ou PPI (Projeto Pedagógico Institucional), deve-se a uma força contrária 

à atuação política do professor em sala de aula e se fortalece na criação do Projeto de Lei 

196/2016, referente ao “Programa Escola Sem Partido”, publicada pelo Senado Federal, em 

maio de 2016. O projeto apresenta deveres que o professor deve cumprir de forma a não 

doutrinar o educando, expondo sua posição ideológica, religiosa, moral, política e partidária. 

Dentre os deveres apresentados no anteprojeto de lei federal, estão: 

I - O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover os 

seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, 

morais, políticas e partidárias;   

II -  O Professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão 

de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas;  

III -  O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas;  

IV -  Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade 
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–, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da 

matéria; 

V - O Professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a 

educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções;  

VI - O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula (BRASIL, 2016). 

                                                                                             

 Por ocasião da apresentação do referido projeto de lei o Procurador Geral da Justiça, 

Rodrigo Janot, expôs seu parecer contrário ao projeto de lei, sustentando que os alunos não são 

vulneráveis às concepções do professor. Janot discursou afirmando que o educando é provido 

de capacidade intelectual e reflexiva. Argumentou, ainda, que o projeto coíbe a liberdade de 

expressão e contrapõe-se aos princípios da constituição e da educação nacional. Em relação ao 

primeiro dever proposto pelo Programa Escola Sem Partido, Janot assim discursou: 

[...] em razão de hipotética contrariedade a convicções morais, religiosas, políticas ou 

ideológicas de alunos, pais e responsáveis, não se compatibiliza com os princípios 

constitucionais que conformam a educação nacional, os quais determinam liberdade 

de ensinar e divulgar cultura, pensamento, arte, saberes, pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas e gestão democrática do ensino [...] (RBA, 2016). 

                 O Projeto de lei foi negado pelo 

Procurador, quando propôs o segundo dever, pois foi considerado como incompatível com a 

liberdade de expressão do professor e com a liberdade de consciência dos educandos.  

 Janot (RBA, 2016), demonstrou acreditar que os alunos possuam capacidade reflexiva 

e sejam ativos no processo de aprendizagem, e assim, sejam responsáveis em sua formação e 

conscientização; nesse sentido, o professor não deveria ser visto como agente alienador, nem 

tampouco o aluno como agente passivo em relação à reflexão e à ação do professor. O 

Procurador acrescentou que a liberdade e a pluralidade de conteúdos trabalhados pelo professor 

propiciam a “formação de pessoas tolerantes, que respeitem direitos humanos e as diferenças 

individuais e grupais da sociedade”. Por fim, Janot ressaltou que as disciplinas resgatam 

questões histórico-político-culturais, ideológicas, filosóficas e religiosas, não havendo por isso, 

possibilidade de ignorá-las no processo ensino-aprendizagem. Portanto, não podem ser 

considerados doutrinantes a fim de reprimir a ação educativa. 

A partir do referencial que conceitua e norteia as ações de educação no Brasil, será 

apresentado a seguir o programa de saúde vigente na educação e sua expansão territorial. 
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1.2 Programa Saúde na Escola (PSE) 

Nos últimos 30 anos, tem havido esforços, entre os ministérios da Educação e da Saúde, 

para a implementação de uma gestão articulada, com o intuito de propiciar aos alunos o 

desenvolvimento, a educação e a saúde integrais. Em 1984, foi criado o PNSE (Programa 

Nacional de Saúde do Escolar) com o objetivo de solucionar os problemas de saúde da 

comunidade escolar. Coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), o programa teve como prioridade o atendimento precoce de problemas visuais e 

auditivos dos escolares. Contudo, em 1995, o programa foi revisado com o objetivo de atender 

ao Programa Comunidade Solidária, que regia o PCSE (Projeto Cesta Saúde do Escolar) e 

fornecia à escola produtos de higiene, primeiros socorros e aparelhos corretivos. E atender ao 

PAISE (Programa de Assistência Integral a Saúde do Escolar) para alunos do 2º ano do ensino 

fundamental, residentes em locais com elevados níveis de pobreza nas capitais (Menezes et al, 

2001). 

Em 2003, foi criado o SPE (Saúde e Prevenção nas Escolas) por iniciativa do Ministério 

da Educação e do Ministério da Saúde em parceria com a ONU (Organização das Nações 

Unidas), com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação), com a UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância) e com o UNFPA (Fundo de População das Nações 

Unidas), além de coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. O programa visava promover a atenção para a saúde e prevenção, com destaque 

na saúde sexual e reprodutiva para redução de infecções por Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) (BRASIL, 2017).  

No Decreto nº6286, de 5 de dezembro de 2007, os Ministérios da Educação e da Saúde 

ficam responsáveis por dar início ao PSE (Programa Saúde na Escola) e o SPE passa a fazer 

parte das ações do PSE. O referido Programa se propõe atender toda a comunidade escolar da 

educação básica da rede pública, federal tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e  

Educação Profissional, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Sua área 

de abrangência é orientada pelo programa de Saúde da Família e os locais físicos como escolas, 

centros de saúde e áreas de lazer são orientados pelo Ministério da Educação, tendo como fim 

a formação integral do indivíduo e a promoção da cidadania (BRASIL, 2016). 

1.2.1 Objetivos do PSE  

 No Art. 2º do decreto 6286/2007, são propostos os objetivos do PSE: 
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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). 

                           

 A construção dos objetivos do PSE é efetiva quando considera a articulação entre os 

ministérios da saúde e da educação. A utilização das ações do SUS na rede de educação básica 

pública possibilita aos escolares receber o cuidado e atenção à saúde fundamentais para sua 

formação integral. Serve de parâmetro para avaliar condições de saúde no território, fazer 

campanhas educativas de prevenção e vacinação e melhorar a construção do currículo escolar, 

envolvendo assuntos relacionados à saúde de forma ampliada. 

1.2.2 Ações do PSE 

De acordo com o art. 4º do decreto 6286/2007, as ações em saúde previstas no âmbito 

do PSE considerarão a atenção, promoção, prevenção e assistência, e serão desenvolvidas 

articuladamente com a rede de educação pública básica e em conformidade com os princípios 

e diretrizes do SUS, podendo compreender as seguintes ações, entre outras: 

I. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; 

II. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; 

III. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 

IV. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; 

V. Prevenção das violências e dos acidentes; 

VI. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em 

eliminação; 

VII. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

VIII. Verificação e atualização da situação vacinal; 

IX. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; 
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X. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de 

alteração. 

XI. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; 

XII. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de 

alteração (BRASIL, 2007). 

                 

 As ações previstas pelo PSE são extensas e minuciosas. Envolvem cuidados 

fundamentais para a formação integral dos indivíduos e com a saúde. Compreendem a escola 

como ambiente propício ao controle social e aplicação das propostas transversais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O decreto 3.696, de 25 de novembro de 2010, do Ministério da Saúde, estipulou os 

requisitos para a adesão ao PSE. Os municípios deveriam ter Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), inferior ou igual a 4,5, possuir 70% ou mais de cobertura 

populacional por equipes Saúde da Família e inserir as escolas no Programa Mais Educação. 

No estado do RJ, os municípios que atenderam a esses critérios foram: Araruama, Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Itaguaí, Itaperuna, Mangaratiba, Maricá, Nova Friburgo, 

Paracambi, Resende e Teresópolis. Ainda em 2010, os municípios de Mesquita, Petrópolis e 

Queimados puderam gerar repasse de incentivos federais ao PSE. Considerando a Política de 

Atenção Básica, que preconiza a coordenação do cuidado a partir da Atenção Básica organizada 

pela Estratégia Saúde da Família, portaria n° 2488/GM/MS (outubro de 2011), entre outras, em 

2012, os municípios de Barra Mansa, Cantagalo, Macuco, Nova Iguaçu e Pinheiral receberam 

incentivos para a implementação das ações do PSE (BRASIL, 2016).  

A portaria nº 1302, de junho de 2013, do Ministério da Saúde, orienta que o registro das 

informações sobre as atividades desenvolvidas no PSE passa a ser ministrado e atualizado pelo 

e-SUS/AB (Sistema e-SUS da Atenção Básica) e o SIMEC (Sistema de Monitoramento, 

Execução e Controle) pelos profissionais de saúde e educação e pelos gestores responsáveis 

pelo PSE no Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2016). 

Ainda em 2013, entrou em vigor o novo sistema operacional, SISAB, que visa substituir 

gradativamente o SIAB e os outros sistemas utilizados para a Atenção Básica. Este novo 

sistema tem por finalidade organizar o financiamento e adesão aos programas de estratégias da 

PNAB (Política Nacional de Atenção Básica) a partir da obtenção de todas as informações 

referentes às equipes da Atenção Básica, incluindo as equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, Agentes Comunitários de Saúde, equipes dos Núcleos de Saúde da Família, 

Consultório na Rua, PSE e PAS (Programa Academia da Saúde) (BRASIL, 2016). 
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Em julho do mesmo ano, na portaria nº 1413, do Ministério da Saúde, foram redefinidas 

as regras e critérios para implantação ao PSE, disponibilizando a todos os Municípios e ao 

Distrito Federal a possibilidade de assinar o Termo de Compromisso Municipal2. Para fazer a 

adesão ao PSE devem-se respeitar as exigências expostas na portaria em questão. Sendo assim, 

a portaria 3696, de 26 de novembro de 2010 foi invalidada (BRASIL, 2016). 

A portaria interministerial n° 15, de 10 de outubro de 2013, do Ministério da Saúde, 

instituiu o Projeto Consultórios Itinerantes de Odontologia e de Oftalmologia, aplicado aos 

locais onde existam os PSE e o PBA (Programa Brasil Alfabetizado). Além de atender à saúde 

da população, apresenta nova proposta de ensino e aprendizagem na formação dos profissionais 

de saúde nas áreas propostas pelo Programa (BRASIL, 2016). 

Em março de 2014, a portaria nº 220, do Ministério da Saúde, determina que passa a ser 

cadastrado no quadro de equipes o EESA (Equipe Exclusiva Saúde na Escola) – com, pelo 

menos, dois profissionais de categorias diferentes, configurando trabalho multidisciplinar – um 

profissional da área de saúde, podendo ser complementado por profissional da área de educação 

(BRASIL, 2016). 

Na portaria de nº 798, junho de 2015, do Ministério da Saúde, redefine-se a Semana 

Saúde na Escola, quando todos os estabelecimentos de ensino público do Distrito Federal, dos 

Estados e dos Municípios podem participar, sendo livre a iniciativa dos entes interessados na 

mobilização. Esse projeto já havia sido instituído em 2013. Ele visa o fomento de ações ligadas 

à promoção e à prevenção de agravos à saúde realizadas em todos os estabelecimentos públicos 

de ensino interessados (BRASIL, 2016).   

No ano de 2015 os municípios do Rio de Janeiro que receberam recursos para o PSE, 

segundo anexo da portaria 1260, de agosto de 2015, foram: Barra do Piraí, Barra Mansa, 

Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Mangaratiba, 

Mesquita, Natividade, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende, São Gonçalo, São João da Barra, Silva 

Jardim, Três Rios e Volta Redonda (BRASIL, 2016). 

A relevância do tema escolhido para esta pesquisa reside na importância dada pelos 

PCNEM à Educação em Saúde, tendo em vista a relevância de sua aplicabilidade no ambiente 

escolar e na comunidade local, seja na forma de prevenção ou de promoção da saúde.  

                                                 
2 O termo de adesão encontra-se no endereço eletrônico disponível em:  <http://dab.saude.gov.br/sistemas/sgdab> 
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1.2.3 Cronologia dos Programas de Saúde na Escola 

O quadro a seguir apresenta os Programas de Saúde na Escola, que foram compilados e 

organizados em ordem cronológica. 
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Quadro 1 - Cronologia dos Programas de Saúde na Escola 

PROGRAMA ANO PRESIDENTE 

e PARTIDO 

OBJETIVO PROJETOS  REFERENCIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

ABRANGÊNCIA 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) 

1968 / 

1969  

Costa e Silva 

ARENA 

Aprimorar e assegurar educação de qualidade a 

todos na Educação Básica Pública. 

Alimentação Escolar 

Transporte do Escolar 

Caminho do Escolar 

Caminho da Escola 

Lei nº 5.537, de 21 de 

novembro de 1968  

Lei nº 872, de 15 de 

setembro de 1969. 

(Redes Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Programa Nacional de 

Saúde do Escolar 

(PNSE) - Gerenciado 

pelo FNDE 

1984/1995 José Sarney 

PMDB 

Atender às necessidades de saúde da comunidade 

escolar; 

Correção precoce de dificuldades visuais e 

auditivas. 

 

Campanha Nacional de 

Reabilitação Visual “olho 

no olho” 

Campanha Nacional 

“Quem Ouve Bem, 

Aprende Melhor” 

Meneses, 2001 

(educabrasil.com.br) 

Redes de ensino 

Estadual e 

Municipal 

PNSE - Reformulado 

para atender o 

Programa Comunidade 

Solidária (PCS) 

1995/2002 FHC PSDB Oferecer equipamentos corretivos (visual e 

auditivo), produtos de higiene pessoal e primeiros 

socorros. 

 

Projeto Cesta Saúde 

Escolar (PCSE) 

Projeto de Assistência 

Integral à Saúde do Escolar 

(PAISE) 

 

Meneses, 2001 

(educabrasil.com.br) 

Alunos do segundo 

ano do ensino 

fundamental 

PCS que atendia ao 

PCSE e ao PAISE 

 e se transformou no 

BOLSA FAMÍLIA 

2003/ainda 

vigente 

Luiz Inácio 

Lula da Silva 

e Dilma 

Rousseff/PT 

Estimular o desenvolvimento social; 

Combater a Pobreza, desigualdade e exclusão 

social. 

Bolsa Escola 

Bolsa Alimentação 

Programa Auxílio-Gás   

Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação  

Programa de Alfabetização 

Solidária 

Decreto n. 1.366, de 

12/01/1995 

Meneses, 2001 

(educabrasil.com.br) 

Lei Federal n. 10.836, 9 

de janeiro de 2004 

Nacional 

SPE - Programa Saúde 

e Prevenção nas Escolas  

2003-2006 Luiz Inácio 

Lula da 

Silva/PT 

Prevenção e promoção à saúde; 

Redução de infecção por HIV/DST; 

Redução da evasão por gravidez; 

Uso de drogas; 

Relações entre gêneros. 

1. Avaliação Clínica e 

psicossocial 

2. Promoção e Prevenção 

a Saúde 

3. Formação 

Portal MEC/março de 

2017 

Portal Unesco/março de 

2017 

Educação Básica 

Educação Técnica 

em Saúde 

SPE passa a fazer parte 

do Programa Saúde na 

Escola (PSE) 

2007/ 

ainda 

vigente 

Luiz Inácio 

Lula da 

Silva/PT 

Promover Saúde e Cultura da Paz; 

Contribuir Formação Integral do Educando; 

Construção da Cidadania e Direitos Humanos; 

Comunidade participativa. 

Jogos Interativos; 

Educação para a vida 

UNPLUGGED;  

Teatro do Oprimido 

Programa para o 

Fortalecimento das 

Relações Familiares; 

Decreto Presidencial nº 

6.286, 5 de dezembro de 

2007. 

Educação Básica 

Tecnológica, de 

Jovens e Adultos 

e profissional. 

Fonte: Dados compilados pelo autor.  
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2 Justificativa 

 A Educação em Saúde no ambiente escolar integra um dos diversos temas abordados no 

vasto campo da Saúde Coletiva. Para compreender a preocupação que uma instituição de ensino 

tem na inserção da saúde em seu currículo é necessário orientar-se pelos documentos do 

Ministério da Educação (LDB, PNE e PCNEM), pelo currículo escolar (PPI) e pelo documento 

do Programa articulado entre os Ministérios da Saúde e da Educação (PSE).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio orientam docentes em suas 

práticas educacionais, no planejamento de curso, na construção do projeto pedagógico e, ainda, 

ampliam o conhecimento de forma atualizada (BRASIL, 2016). Compreender o conceito de 

saúde de maneira integral, levando em consideração as dimensões sociais, psicológicas, 

afetivas, econômicas e culturais é fundamental para a construção da Educação em Saúde no 

ambiente escolar. Estudos acerca da Educação em Saúde na escola têm se desenvolvido de 

forma independente ou articulada com o Programa Saúde na Escola (PSE), e apresentam 

aspectos importantes a serem levados em consideração no momento da construção do projeto 

pedagógico. Entre essas produções foram listadas: Saúde e Meio Ambiente (Pinhão e Martins, 

2012); educação nutricional (Rodrigues e Boog, 2006); Atividade física (Ferreira, 2006); saúde 

sexual e reprodutiva (Meyer et al, 2007); Preconceito e Discriminação (Machado et al, 2007); 

Consumo de Drogas (Sanserino e Abreu, 2004); Higiene (Fontana, 2007); Segurança (Santos, 

2011); Moradia (Felden et al, 2015); Transporte (Jomar, 2011) e Reprodução de Valores (Pátaro 

e Alves (2011). Apesar de esses estudos abordarem diversos fatores promotores da saúde no 

ambiente escolar do país, não temos garantida a preocupação de implementação desses 

cuidados nas escolas públicas e particulares, nem mesmo em parte significativa delas (Leite et 

al., 2015). As atividades acontecem em locais distintos e muitas vezes desprovidos de um 

currículo que as gerencie. Atividades pontuais são feitas sem que haja continuidade no processo 

educativo.  

Pinhão e Martins (2012) esclarecem que um currículo escolar estruturado em disciplinas 

sem o olhar para a transversalidade e interdisciplinaridade não possibilita mudanças no 

aprendizado do jovem, tendo em vista a complexidade de assuntos de natureza social que deve 

ser considerada. Diversos estudos, como o do referido autor, expõem o descontentamento 

provocado pela falta de capacitação dos profissionais de educação para trabalharem com a 

Educação em Saúde.Vale ressaltar que, na maior parte das vezes, é facultativo ao professor 

abordar os temas correlatos a saúde. Além desse fator, há uma problematização da produção 
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dos PCN sem o questionamento da capacitação dos profissionais para atuarem com esses temas 

transversais o que, por sua vez, limita sua atuação. Apesar da LDB instituir programas de saúde 

no currículo escolar, sem fazer o apontamento para uma disciplina específica, o tema é abordado 

na escola de forma desarticulada e sem reflexão dos diversos fatores que envolvem a saúde, o 

meio ambiente e a qualidade de vida. 

 Estudar a preocupação que os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

possuem na inserção da Educação em Saúde em seu conteúdo é fundamental para entender o 

impacto da utilização desses referenciais na construção do Projeto Pedagógico. Adolescentes 

no Ensino Médio acabam voltando seus esforços para o trabalho ou preparação para o 

vestibular, deixando de lado a sua saúde e abandonando hábitos de vida saudáveis. Além disso, 

diversos são os riscos de saúde dos estudantes nesta faixa etária, decorrentes das mudanças 

fisiológicas e comportamentais, da necessidade de autoafirmação e busca pela autonomia 

(GOMES, 2009).  O ambiente escolar possui espaço propício para a inserção da Educação em 

Saúde de forma transversal ao currículo e possibilita resultados para a vida do indivíduo.  

Entretanto, para que as ações de Educação em Saúde possam acontecer de forma efetiva no 

país, se faz necessário possuir um documento que proponha atividades integradas e 

comprometidas com a saúde do escolar e corroborem para a construção de um Projeto Político 

Pedagógico (PPP) efetivo e este documento são os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM). Analisar os PCNEM, expondo o conteúdo referente à Educação em 

Saúde no Ensino Médio de forma simplificada, possibilita aproximar os profissionais da 

Educação das propostas apresentadas pelo documento, tendo em vista o vasto conteúdo 

proposto e que em sua maior proporção não é compreendida e aplicada pelo docente. 

O objetivo geral deste estudo é evidenciar a importância dada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio à Educação em Saúde.  

O objetivo específico é apontar os aspectos que tratam da Educação em Saúde nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e analisar a importância dada pelo 

documento a esses aspectos. 
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3 Materiais e Métodos 

O método utilizado para a realização deste estudo foi a análise documental dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio. O referencial teórico utilizado para a Análise 

Documental foi Bardin (2011) ao associarmos as questões relativas às propostas dos PCNEM 

aos assuntos correlatos na literatura. A utilização deste método de análise possibilitou-nos expor 

a preocupação que os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio possuem na inserção 

de propostas transversais da Educação em Saúde e o que foi construído na literatura acerca 

desse assunto. Esta pesquisa realizou-se em quatro etapas: 

1. Na primeira etapa houve a preocupação em evidenciar políticas públicas que norteiam 

as propostas e ações de Educação e Saúde no Brasil; 

2. A segunda etapa consistiu em fazer uma revisão da literatura nos periódicos da CAPES 

com levantamento dos artigos que tratassem da Educação em Saúde no Ensino Médio. 

3. Na terceira etapa foi feito um levantamento de todos os temas presentes nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Ainda nesta etapa foi avaliada a 

frequência com que apareceram e em que contexto estavam inseridos. 

4. A quarta etapa consistiu em analisar o conteúdo encontrado nos PCNEM, utilizando 

como aporte teórico os 64 artigos selecionados na revisão da literatura.  

3.1 Revisão da literatura 

A busca inicial teve como preocupação evidenciar a criação e desenvolvimento de 

algumas políticas públicas de Educação e Saúde no Brasil, visando nortear o estudo em toda a 

introdução. Neste primeiro momento, a busca por documentos utilizou 7 publicações do Portal 

do MEC, 1 publicação do Educabrasil, 1 publicação do portal da UNESCO, 3 publicações do 

Portal do FNDE, 12 publicações do Portal da Saúde – Ministério da Saúde, 2 publicações do 

Portal das Câmara dos Deputados, 2 publicações do Portal do Senado Federal, 3 publicações 

do Portal do Palácio do Planalto, 2 publicações do Portal Jusbrasil e 13 publicações do Portal 

da Imprensa Nacional.  

No segundo momento, foi feita uma pesquisa que utilizou como base de dados os 

Periódicos da CAPES/MEC, com o intuito de explorar trabalhos referentes à Educação em 

Saúde no Ensino Médio ao longo da história no Brasil. Os descritores utilizados na busca de 

referenciais foram: “educação em saúde”, “educação na saúde”, “educação para saúde”; “saúde 
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em educação”, “saúde na educação”, “saúde para educação”; “saúde em escola”, “saúde na 

escola”, “saúde para escola”; “escola em saúde”, “escola na saúde”, escola para saúde“; 

“educação em saúde” AND escola, “educação na saúde” AND escola, “educação para saúde” 

AND escola, “ensino médio” AND saúde. 

A ordem da busca seguiu os seguintes critérios: 1) Data da Publicação: qualquer ano; 2) 

Tipo de Material: todos os itens; 3) Idioma: português; 4) Data inicial/final: sem data inicial e 

final; 5) Busca; 6) Busca Assunto; 7) Busca Avançada. 

A busca por artigos utilizando como referenciais “qualquer” e “contém” para os 

descritores “educação” AND “Saúde” encontrou 9.398 artigos. A busca utilizando como 

referenciais “título” e “contém” para os mesmos descritores encontrou 2.459 artigos. A busca 

utilizando como referenciais “assunto” e “contém” para os mesmos descritores encontrou 1.393 

artigos. Esses dados podem ser visualizados no Fluxograma 1. 

A pesquisa por artigos utilizando como referenciais “qualquer” e “contém” para os 

descritores “saúde” AND “escola” encontrou 7.231 artigos. A busca utilizando como 

referenciais “título” e “contém” para os mesmos descritores encontrou 1.962. A pesquisa 

utilizando como referenciais “assunto” e “contém” para os mesmos descritores encontrou 37 

artigos. Esses dados podem ser visualizados no Fluxograma 2. 

A pesquisa por artigos utilizando como referenciais “qualquer” e “contém” para os 

descritores “ensino médio” AND “saúde” encontrou 1.329 artigos. A busca utilizando como 

referenciais “titulo” e “contém” para os mesmos descritores encontrou 57 artigos. A busca 

utilizando como referenciais “assunto” AND “contém” para os mesmos descritores encontrou 

4 artigos. Esses dados podem ser visualizados no Fluxograma 3. 

O número de artigos encontrados na base de dados dos Periódicos da CAPES utilizando 

como referenciais “título” AND “assunto” nos seguintes descritores, foram respectivamente: 

“educação em saúde”: 370 e 766; “educação na saúde”: 14 e 2; “educação para saúde”: 5 e 4; 

“saúde na educação”: 6 e 1; “saúde para educação”: 1 e 0; “saúde em escola”: 1 e 0; “saúde na 

escola”: 31 e 2; “educação em saúde” AND escola: 33 e 7; “ensino médio” AND saúde: 57 e 4. 

Os resultados podem ser visualizados nos Fluxogramas 1,2 e 3, respectivamente. 
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Não foi encontrado qualquer artigo para os descritores a seguir, a partir da busca por 

“título” e por “assunto”, e “contém”: “saúde em educação”, “saúde para escola”, “escola em 

saúde”, “escola na saúde”, “escola para saúde”, “educação na saúde” AND escola e “educação 

para saúde” AND escola.  

A partir da busca digital, foram localizados como resultantes de todo o processo de 

pesquisa 1.305 artigos. Desse valor 213 estudos foram selecionados por respeitarem os critérios 

de inclusão. Os critérios para inclusão levaram em consideração todos os assuntos relacionados 

a saúde na escola no Ensino Médio do país. Dentre os 213 artigos, foi feita uma nova seleção, 

tendo como critério de inclusão estudos que tratassem somente dos projetos e ações escolares 

envolvendo a Educação em Saúde no ambiente escolar. A partir desse novo critério foram 

descartados 128 artigos, resultando para a pesquisa um total de 64 artigos. Os 64 artigos foram 

utilizados ao longo do estudo não sendo destinados somente aos resultados. 

Figura 1 - Fluxograma 1 (PERIÓDICOS/CAPES) 
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Figura 2 - Fluxograma 2 (PERIÓDICOS/CAPES) 

 

Figura 3 - Fluxograma 3 (PERIÓDICOS/CAPES) 
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Figura 4 -  Sumário das pesquisas bibliográficas realizadas no Portal do Periódicos CAPES 

SUBTOTAL = 213 ARTIGOS TOTAL = 64 ARTIGOS UTILIZADOS 

 

3.2 Artigos incluídos na revisão de literatura 

Utilizando como fonte de pesquisa o Portal de Periódicos da CAPES, foram encontrados 

1.305 artigos referentes aos descritores apresentados anteriormente. Desta quantia, 64 artigos 

foram selecionados por atenderem a todos os critérios de inclusão. Esses artigos foram 

utilizados ao longo do estudo e nos resultados, possibilitando-nos relacionar os assuntos que os 

PCNEM propõem ao que existe na literatura. 

3.3 Caracterização da Amostra 

O estudo teve a preocupação de extrair dos PCNEM o máximo de informações a respeito 

de elementos que constituíssem a saúde, a partir de uma visão ampliada. Esses elementos foram 

chamados de temas. A lógica para a escolha desses temas se baseou em variáveis utilizadas pela 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – (PeNSE) (IBGE, 2015), o que por sua vez, viabiliza 

o aproveitamento deste estudo para futuras pesquisas. A escolha dos temas baseou-se também 

em assuntos inseridos pelo Programa de Saúde da Escola (PSE). E por fim, foram acrescidos 

temas encontrados nos PCNEM ao longa da busca.  

A mensuração do número de vezes que cada tema foi encontrado possibilitou descrever 

a importância dada pelo documento a cada elemento tratado em ordem crescente, além de 

auxiliar na visualização desse resultado pelos Quadros 2 e 3 e Figuras 5 e 6. Houve temas 

tratados individualmente e temas que foram agrupados, por pertencerem a assuntos correlatos, 

como apresentado a seguir. Os temas selecionados foram: epidemiologia; políticas de saúde; 

saúde; meio ambiente (incluindo: qualidade de vida); saúde mental; saúde vocal (incluindo: 

saúde bucal e higiene oral); alimentação (incluindo: nutrição, dieta, sobrepeso, obesidade, 
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desnutrição); imagem corporal (incluindo: distúrbios de imagem, vigorexia, anorexia e 

bulimia); atividade física (incluindo: exercício físico, preparação física, sedentarismo e 

linguagem corporal); saúde sexual e reprodutiva (incluindo: educação sexual, iniciação sexual, 

DST, sexualidade, reprodução); preconceito (incluindo: discriminação); drogas; higiene; 

trabalho; segurança; moradia (incluindo: lar); transporte; e por fim, reprodução de valores. 

Alguns dos temas foram sendo inseridos de acordo com a leitura do documento e por estarem 

contextualizados com a Educação em Saúde. 

Quadro 2 - Distribuição de temas nos PCNEM, PCNEM+ e BL em classificação por tema 

 ∑ ENSINO MÉDIO 

Temas PCN 

TUD

O PCNEM PCNEM+ BL 

LC

T 

CNM

T CHT LCT+ CNMT+ CHT+ 

Epidemiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Políticas de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saúde 80 16 57 7 11 5 0 12 45 0 

Meio Ambiente 

Qualidade de Vida 

15 2 6 7 1 1 0 4 2 0 

26 3 21 2 1 1 1 2 17 2 

Saúde Mental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saúde Vocal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saúde Bucal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Higiene oral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentação 11 2 6 3 2 0 0 3 3 0 

Nutrição 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 

Dieta 4 0 3 1 0 0 0 3 0 0 

Sobrepeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obesidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desnutrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagem Corporal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distúrbios de 

imagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vigorexia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anorexia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bulimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atividade Física 20 8 12 0 8 0 0 12 0 0 

Exercício Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparação Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sedentarismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Linguagem 

Corporal 19 1 18 0 1 0 0 17 1 0 

Saúde Sexual e 

Reprodutiva 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Educação sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iniciação Sexual 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 

DST 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Sexualidade 13 1 8 4 0 0 1 2 6 0 

Reprodução 24 7 15 2 1 4 2 7 8 0 

Preconceito 36 9 24 3 1 1 7 14 4 6 

Discriminação 8 3 4 1 2 0 1 3 0 1 

Drogas 5 0 3 2 0 0 0 3 0 0 

Higiene 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 

Trabalho 897 161 564 172 76 23 62 294 135 135 

Segurança 10 3 6 1 0 2 1 4 2 0 
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Moradia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

Lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 31 7 21 3 2 5 0 1 14 6 

Reprodução de 

valores 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados Compilados pelo Autor 
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4 Resultados 

4.1 Temas nos PCNEM, PCNEM+ e nas BL  

 Os temas propostos inicialmente foram organizados por tema e subtema. O resultado 

encontrado de temas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 

Orientações Complementares dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM+) e Bases Legais (BL), em ordem decrescente de vezes, foi: 80 temas relacionadas à 

saúde, 36 ao preconceito, 31 ao transporte, 26 à qualidade de vida, 24 à reprodução, 20 à 

atividade física, 19 à linguagem corporal, 15 ao meio ambiente, 13 à sexualidade, 11 à 

alimentação, 10 à segurança, 8 à discriminação, 5 às drogas, 4 à moradia, 4 à dieta, 3 à nutrição, 

2 à DST, 2 à higiene, 1 à saúde sexual e reprodutiva e 1 à reprodução de valores. Os temas 

propostos inicialmente e que não foram encontrados nos PCNEM e PCNEM+ foram: 

Epidemiologia, saúde vocal, saúde mental, saúde bucal, obesidade, sobrepeso, desnutrição, 

exercício físico, preparação física, sedentarismo, imagem corporal, distúrbios de imagem, 

vigorexia, anorexia, bulimia, educação sexual, iniciação sexual, higiene oral, políticas de saúde 

e lar. 

Quadro 3 – Distribuição de temas nos PCNEM, PCNEM+ e BL em ordem decrescente 

  ∑       ENSINO MÉDIO 

Temas PCN TUDO PCNEM PCNEM+ BL LCT CNMT CHT LCT+ CNMT+ CHT+ 

Saúde 80 16 57 7 11 5 0 12 45 0 

Preconceito 36 9 24 3 1 1 7 14 4 6 

Transporte 31 7 21 3 2 5 0 1 14 6 

Qualidade de Vida 26 3 21 2 1 1 1 2 17 2 

Reprodução 24 7 15 2 1 4 2 7 8 0 

Atividade Física 20 8 12 0 8 0 0 12 0 0 

Linguagem Corporal 19 1 18 0 1 0 0 17 1 0 

Meio Ambiente 15 2 6 7 1 1 0 4 2 0 

Sexualidade 13 1 8 4 0 0 1 2 6 0 

Alimentação 11 2 6 3 2 0 0 3 3 0 

Segurança 10 3 6 1 0 2 1 4 2 0 

Discriminação 8 3 4 1 2 0 1 3 0 1 

Drogas 5 0 3 2 0 0 0 3 0 0 

Moradia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

Dieta 4 0 3 1 0 0 0 3 0 0 

Nutrição 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 

DST 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Higiene 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Saúde Sexual e 

Reprodutiva 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Reprodução de valores 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 Fonte: Compilado pelo Autor 
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Abreviações utilizadas no Quadro 3: 

BL: Bases Legais 

PCNEM: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

LCT: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (PCN) 

CNMT: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (PCN) 

CHT: Ciências Humanas e suas Tecnologias (PCN) 

PCN+: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (complementar) 

LCT+: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (complementar) 

CNMT+: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (complementar) 

CHT+: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (complementar) 

 

 O tema “saúde” é mencionado em primeiro lugar, com 80 instâncias. O tema 

“preconceito” e “transporte” são apresentados em segundo e terceiro lugar, respectivamente, 

com representatividade menor que 50% comparado a “saúde”. As outras variáveis encontram-

se com menor representatividade e conteúdo nos assuntos a que se inserem (Figura 5).  

Figura 5 - Distribuição de temas nos PCNEM, PCNEM+ e BL. 

 

Fonte: Compilado pelo Autor 

 Ao comparar os temas encontrados nos PCNEM e nos PCNEM+, alguns assuntos 

passaram a ser considerados nos documentos complementares. São eles: “saúde sexual”, 

“DST”, “nutrição”, “moradia”, “dieta” e “drogas”. Entretanto, alguns temas inseridos nos 

PCNEM não foram mencionados nos documentos complementares; são eles: “reprodução de 

valores” e “higiene” (Figura 6). 
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Figura 6 - Frequência dos temas nos PCNEM e PCNEM+  

 

Fonte: Compilado pelo Autor. 

Para cada tema encontrado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e 

em seu documento complementar foi feita uma análise documental, buscando esclarecer a 

preocupação com a Educação em Saúde em sua inserção.  

4.2 Saúde (80)  

4.2.1 Bases Legais 

 No documento Bases Legais, a LDB é mencionada ao tratar da assistência à saúde como 

direito fundamental de atendimento ao educando e a busca pela equidade. É sabido que a 

assistência à saúde no ambiente escolar está atrelada a questões pedagógicas e financeiras da 

escola. Deve existir a preocupação de inserção de políticas de saúde não somente com 

características higienistas, a partir de campanhas ou oficinas pontuais, mas inseridas no 

currículo, para que o aluno compreenda os condicionantes de saúde em sua forma mais 

ampliada e atue de forma crítica em suas escolhas. Quando o documento aborda a promoção de 

políticas para a equidade, entende-se que esta equidade está relacionada a condições de acesso 
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à escola e manutenção do aluno na mesma, possibilitando que este tenha uma formação 

semelhante aos demais em todas etapas de sua formação. Entretanto, não devemos 

desconsiderar os diversos fatores que impossibilitam o jovem de se manter na escola. Entre 

eles: a necessidade de iniciar o trabalho para complementação de renda familiar, possibilidade 

precária de deslocamento, envolvimento com crime, prostituição, gravidez etc. 

A proposta para o ensino da Biologia é abordar aspectos da saúde para a produção de 

serviços aos alunos que pretendem atuar na área biomédica e destaca a importância da 

construção da cidadania a partir de práticas ligadas à saúde. Ao relacionar a disciplina com a 

produção de serviços, é importante que o olhar do aluno esteja voltado para a transversalidade, 

e não somente às características biológicas, de forma a possibilitar a reflexão sobre a disciplina 

no meio em que ele habita. 

As BL destacam que a saúde deve ser considerada no ensino das Ciências e das 

Linguagens, assim como as preocupações dos jovens, ao fazer abordagens acerca de sua saúde, 

propiciando aproximar a realidade destes com a ciência, produzindo maior independência as 

suas ações. Moreno (1997) apud Marinho et al. (2015) esclarecem que o professor deve propor 

uma abordagem ampliada da transversalidade da saúde no currículo, o que, por sua vez, 

possibilita ao professor desenvolver aulas com temas atuais e polêmicos. Entretanto, destacam 

que temas transversais, não devem ser abordados como novos conteúdos, tendo em vista a 

sobrecarga do conteúdo do currículo e reprodução de um ensino tradicional, com perspectiva 

de ensino isolada, como já acontece nas disciplinas convencionais.  Por esse motivo, é 

fundamental que a saúde esteja alicerçada ao conteúdo proposto pela disciplina e faça parte do 

cotidiano do professor e do aluno, promovendo assim enriquecimento dos saberes. 

Vale ressaltar que a atuação do professor e seu olhar para a transversalidade 

fundamentam-se em sua formação. Segundo Spazziani (2001) a inserção da Educação em 

Saúde na escola exige uma reestruturação das diretrizes curriculares do Ensino Superior, tendo 

em vista a forte tradição da educação na abordagem de conteúdos, numa perspectiva que 

dissocia as disciplinas da realidade do mundo. Existe grande resistência e/ou desconhecimento 

por parte dos docentes, no que diz respeito a relacionar suas áreas às questões atuais da 

sociedade, como a economia, a política, a tecnologia, a saúde, entre outros aspectos inerentes à 

vida do jovem. 
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4.2.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT e LCT+) 

Segundo os PCNEM, mais especificamente nas áreas: LCT e LCT+, no que se refere ao 

ensino da Educação Física, a atenção do professor deve ser voltada para os programas que 

valorizam a aquisição de práticas saudáveis e manutenção das capacidades físicas, a partir da 

cultura corporal3 e exercícios ginásticos com bases científicas que as fundamente, promovendo 

melhoria na qualidade de vida do escolar.  

As orientações para a área de LCT apontam a Educação Física como disciplina capaz 

de desenvolver em um de seus eixos centrais a “Educação em Saúde”. Para tanto, deve possuir 

uma proposta preocupada com a educação social e com a vida produtiva, criativa e bem-

sucedida, resultando em maior autonomia nas decisões sobre a prática de exercícios físicos ao 

longo da vida. Esclarecem que o conhecimento que este profissional detém acerca da saúde da 

comunidade local, possibilita enriquecer as propostas pedagógicas, apresentando ao aluno uma 

linguagem próxima a sua realidade, tornando-o participante do processo de construção do 

conhecimento. 

 As referidas orientações explicam que as preocupações do jovem com: a aparência, a 

sexualidade, os hábitos alimentares, as capacidades físicas, seus limites, o consumo de drogas, 

o repouso, o lazer; os padrões de beleza impostos pela mídia e dieta, devem ser considerados, 

aproximando-o do seu cotidiano, a partir da leitura e dinamização dessas questões e 

promovendo a interdisciplinaridade. Destacam que a promoção da atividade física para a 

formação de um aluno consciente possibilita a redução da incidência de obesidade, do 

sedentarismo, dos acidentes cardiovasculares ao longo de suas vidas. As LCT instruem o 

professor de Educação Física a se apropriar da Semana da Saúde para expor o trabalho 

desenvolvido a partir das propostas da Educação em Saúde. 

Marinho et al. (2015) ressaltam a importância de ir além da transmissão de informações 

e descrição de fatos de saúde e da necessidade de conscientizar os alunos diante de suas atitudes 

no que diz respeito à promoção e manutenção da saúde. Macedo (1999) e Marinho et al. (2015) 

explicam que os PCN têm por finalidade propor temas transversais, tendo em vista a dificuldade 

por parte dos professores em associar o conteúdo de sua área a realidade social. Há, inclusive, 

professores para os quais o tema saúde não pode ser considerado um conteúdo a ser ensinado. 

A apropriação e implementação da perspectiva de saúde no currículo deve dialogar de forma 

                                                 
3 Um complexo de exercícios relacionados com cultura; entre eles temos: as danças, as lutas, os jogos, os esportes, 

as ginásticas e outras formas de manifestação corporal (Coletivo de Autores, 1992). 
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permanente com as demandas da realidade escolar. Para isso, é necessário que haja um diálogo 

entre toda a comunidade escolar, possibilitando assumir a saúde no currículo. 

Chamamos a atenção para as propostas de ensino da Educação Física apresentadas no 

documento. Apesar da abordagem exposta estar voltada para o campo da saúde, com práticas 

de prevenção e promoção da saúde na teoria e na prática, a disciplina está inserida na escola no 

contexto das linguagens, preocupada também com a comunicação com o social e individual, 

utilizando como ferramenta de linguagem corporal, a partir das interrelações ocorridas nos 

jogos, esportes, dança, lutas, ginástica etc. e não somente com aspectos de reprodução do 

movimento, sem reflexão e atuação na sociedade. Portanto, é perceptível a atuação múltipla 

deste profissional e sua importância na formação do indivíduo. 

4.2.3 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT e CNMT+) 

Tambellini e Câmara (1998), Augusto et al. (2003) e Minayo et al. (1998) esclarecem 

que a atenção voltada para a Saúde Pública, se deu no início do século XIX, com um olhar 

epidemiológico para a “População”, tendo em vista os graves problemas de saneamento 

decorrentes do crescimento desigual da sociedade. Posteriormente, a preocupação com a Saúde 

Ambiental surge e a partir de 1970, com a inserção das Ciências Sociais e o enfoque da área da 

Saúde passou a ser para o “Coletivo”, possibilitando, por essa razão, a mudança da perspectiva 

da Saúde Pública para a Saúde Coletiva. O olhar das Ciências Sociais para as questões 

pesquisadas passa a ser mais qualitativo. Essa perspectiva no ambiente escolar, extrapola a 

visão biologicista, possibilitando o destaque de uma perspectiva mais abrangente, preocupada 

com a transformação social a partir do Ensino Básico.  

No que se refere à disciplina de Biologia, o tema Saúde aparece na busca pelo 

conhecimento e preocupação com o enfrentamento das questões da existência humana e sua 

manutenção. As Ciências da Natureza devem preocupar-se com a formação da criança no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental, promovendo o conhecimento sobre sua participação no 

mundo de forma consciente e associando os fenômenos biológicos à descrição e elaboração de 

explicações sobre os processos, o que favoreceria a ampliação do seu entendimento de sua 

saúde. Além disso, no segundo segmento do Ensino Fundamental os alunos devem possuir 

conhecimento mais aprofundado e elaborado sobre seres vivos, corpo humano, civilizações, sua 

relação com o ambiente e suas tecnologias, além de compreender e valorizar o cuidado com o 

próprio corpo e com a própria sexualidade. Nessa perspectiva, o conhecimento do próprio corpo 

pode colaborar para a formação da autoestima, e o conhecimento de questões relacionadas à 
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saúde passaria a ser um valor individual e coletivo, favorecendo o entendimento da sexualidade, 

sem julgamento precoce do conceito.  

Ainda em relação ao ensino da Biologia, nos aspectos de “expressão e comunicação” 

para a articulação de dados, símbolos e códigos de ciência e tecnologia, é proposta a 

interpretação crítica de gráficos, tabelas e esquemas associados à saúde pública e 

desenvolvimento humano na observação de fenômenos como condições de desigualdade 

humana e incidência de doenças infectocontagiosas. Trata-se, inclusive, de analisar e interpretar 

informações dispostas pela mídia que tratem da saúde (uso de medicamentos e alimentos) 

apresentando a diferença entre o que é fundamentado cientificamente e o que a propaganda 

oferece, sem fundamentação. Dentre as demais atividades propostas, cabe destacar: a 

elaboração de resenhas, roteiros de entrevistas de especialistas que estejam relacionados a 

problemas de saúde decorrente do lixo, enchente e hábitos de vida, organizando os resultados 

para maior clareza dos fatos. Também escrever reportagens que enfoquem questões críticas, 

locais e gerais, relacionadas à saúde. É evidenciada a importância de difundir o conhecimento 

acerca da utilização de medicamentos antibióticos, que alteram a vida microbiana e incidem na 

manutenção da saúde dos indivíduos, assim como o uso de agrotóxicos nos alimentos, 

ocasionando danos ao ecossistema. É explicitada a preocupação com a questão ética do 

indivíduo, naquilo que diz respeito à implementação de novas tecnologias, como diagnóstico 

precoce de doenças, para promover a saúde. Além disso, é demonstrada também a preocupação 

com a manipulação genética em saúde, na utilização de patentes e exploração comercial na 

descoberta das tecnologias de DNA.  

 O ensino da Biologia deve abordar as condições de saúde da população com o objetivo 

de intervir de forma solidária para a transformação das condições encontradas. O grande tema 

que tem como título “qualidade de vida das populações humanas” concebe a saúde não somente 

como a ausência de doenças. Por isso, o professor deve correlacioná-la aos aspectos de vida das 

populações (renda, educação, trabalho, habitação, saneamento, transporte, lazer, alimentação, 

longevidade, liberdade de expressão, participação democrática), além de apontar a desigualdade 

da saúde em nível mundial e nacional, levando em consideração os contrastes regionais e locais, 

com indicadores sociais, econômicos e de saúde pública. Deve existir a preocupação com o 

perfil de saúde do brasileiro, observando-se com os contrastes regionais e locais. A partir do 

entendimento desses aspectos, os PCNEM+ propõem intervenções para a melhoria das 

condições de saúde do escolar. 
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 Dentro do grande tema que trata da “Qualidade de vida das populações humanas”, foram 

expostas 4 unidades temáticas. A primeira unidade temática faz um questionamento sobre o que 

é a Saúde. A descrição para esse aspecto é apresentada a partir do seguinte trecho:  

“Diante de índices de desenvolvimento humano e de indicadores de saúde pública, 

como os referentes a natalidade, esperança de vida ao nascer, mortalidade, 

longevidade, doenças infectocontagiosas, nutrição, renda, escolaridade, condições de 

saneamento, moradia, acesso aos serviços voltados para a promoção e a recuperação 

da saúde: 

• relacionar as condições socioeconômicas com a qualidade de vida das populações 

humanas de diferentes regiões do globo; 

• elaborar tabelas ou gráficos mostrando a correlação entre certos indicadores como 

mortalidade infantil e escolaridade dos pais, ou níveis de renda e incidência de 

doenças infectocontagiosas; 

• construir a noção de saúde levando em conta os condicionantes biológicos como 

sexo, idade, fatores genéticos e os condicionantes sociais, econômicos, ambientais e 

culturais como nível de renda, escolaridade, estilos de vida, estado nutricional, 

possibilidade de lazer, qualidade do transporte, condições de saneamento” (BRASIL, 

2016, p. 45). 

 

A segunda unidade temática trata da distribuição desigual da Saúde pelas populações e 

propõe a criação de tabelas que evidenciem as diferenças nos indicadores de saúde populacional 

das regiões brasileiras, a partir de levantamento feito junto às secretarias municipais, além de 

mapeamento dos locais onde há maior infraestrutura de equipamentos e serviços de saúde, a 

fim de comparar seus indicadores de saúde pública. Propõe ainda, entrevistar moradores e 

líderes comunitários, para reivindicação dos serviços de saúde.  

A terceira unidade temática trata das agressões à saúde das populações. Nessa unidade 

a preocupação com a saúde está voltada a escolha de temas que abordem a promoção de 

cuidados com o corpo e a saúde sexual e reprodutiva dos indivíduos. A quarta unidade trata da 

saúde ambiental, levando em consideração o saneamento básico das regiões do Brasil.  

 O grande tema que trata da “Identidade dos seres vivos” volta a mencionar a 

conscientização dos alunos em relação aos benefícios e riscos à saúde humana, decorrentes das 

manipulações genéticas, produção de alimentos transgênicos e o debate ético e ecológico 

associado a essas questões. O grande tema que trata da “Transmissão da vida, ética e 

manipulação genética” aborda quatro unidades temáticas. Entre elas, a “Genética humana e 

saúde” que trata de agrupamentos raciais humanos, de deformidades genéticas, células 

cancerosas, fatores relacionados a doenças transmissíveis, radiações e substâncias químicas que 

possam desenvolver o câncer. Também aborda a questão do acesso que a população tem a seus 

serviços e custos. A unidade temática que trata das “Aplicações da engenharia genética” fala 
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sobre a identificação de técnicas moleculares para a detecção de doenças genéticas, custos junto 

aos serviços de saúde.  

Outra unidade temática, intitulada: “Os benefícios e os perigos da manipulação 

genética: um debate ético”, expõe novamente o cuidado com as questões éticas associadas ao 

uso da informação genética, sem que estas possam ferir a privacidade e dignidade do indivíduo. 

A saúde nessa unidade temática é abordada dentro do assunto da manipulação genética, em 

relação ao aspecto econômico, envolvendo patentes biológicas e exploração comercial das 

tecnologias de DNA. As CNMT+ ao tratar da “Organização do tratado escolar” abordam o 

estado de saúde das populações.  

Esses temas devem ser desenvolvidos no segundo semestre do primeiro ano do Ensino 

Médio, expondo a distribuição desigual de renda e das condições de exclusão social, 

reconhecendo o papel das condições sociais na saúde das populações e relacionando-as com as 

doenças e formas de contágio. No mesmo tema são abordadas questões sobre o perfil de saúde 

do brasileiro (taxas de mortalidade infantil e índice de analfabetismo, associadas com regiões 

do Brasil e maneiras de mudar esse panorama). Em “Estratégias para abordagem dos temas” é 

apresentado um exemplo de projeto que pode ser trabalhado com o tema transversal saúde tendo 

como foco a qualidade de vida das populações humanas, discutindo com os alunos assuntos já 

desenvolvidos e as estratégias a adotar para o desenvolvimento de novos trabalhos. 

 No estudo da Física, em “representação e comunicação”, na “Análise e interpretação de 

textos e outras comunicações de ciência e tecnologia”, é proposto o acompanhamento dos 

estudos e dos noticiários da mídia relativos à ciência identificando e interpretando impactos e 

possíveis efeitos sobre a saúde. A preocupação é demonstrada não somente para com a 

disciplina em si, mas também com o envolvimento da disciplina à sociedade. Essa é também 

uma importante proposta no estudo da Química, ao relacionar o efeito da queima de 

combustíveis e outros compostos químicos residuais, que promovem a degradação do ambiente 

e impactam diretamente na saúde humana. Além de direcionar a construção dessa compreensão, 

também faz parte da proposta fazer uma discussão acerca dos “produtos químicos” não somente 

como nocivos ao ambiente e à saúde. No estudo da Matemática, é proposta a interação, 

integração e articulação entre os conhecimentos de outras disciplinas e outros setores da 

sociedade, como na saúde. 

Outra preocupação é percebida no exercício da cidadania no que diz respeito a 

abordagem das questões sociais e econômicas, para que o professor discuta com os alunos sobre 
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os problemas de interesse da sociedade envolvendo a área da Saúde. Na parte intitulada: “temas 

estruturadores do ensino da Matemática”, que trata sobre a “Análise de dados” aponta uma 

possibilidade de analisar dados estatísticos relacionados à saúde, considerados essenciais em 

problemas sociais e econômicos. 

Dentre os “temas estruturadores do ensino da Matemática”, a parte que trata sobre a 

“Análise de dados” aponta uma possibilidade de analisar dados estatísticos relacionados à 

saúde, considerados essenciais em problemas sociais e econômicos. 

 As CHT e CHT+ não possuem o tema “saúde” em seu conteúdo. 

4.3 Meio Ambiente (15) e Qualidade de Vida (26) 

4.3.1 Bases Legais 

As Bases Legais (BL) esclarecem o papel da escola na formação do estudante para 

exercer uma cidadania preocupada com aspectos fundamentais como o meio ambiente e a 

qualidade de vida. Para que o exercício da cidadania e da equidade sejam efetivos, é necessário 

que existam práticas sociais, políticas, culturais e de comunicação, além das práticas de vida 

pessoal, do cotidiano, da convivência, do meio ambiente, do corpo e da saúde em todo o 

currículo escolar e não somente em disciplinas isoladas. Desta forma o aluno pode atuar como 

protagonista, responsável na escola e na sociedade. Para tanto, as preocupações dos jovens 

devem ser consideradas e deve ser feita a aproximação da realidade destes com a ciência, 

produzindo maior independência as suas ações. As BL destacam a importância em deter o 

conhecimento tecnológico e da ciência, para utilizá-los na proteção ao meio ambiente. 

Entretanto, existe desconhecimento tecnológico por parcela considerável da sociedade, o que 

acarreta em maiores níveis desigualdades social.  

Segundo as BL, diversos problemas que atingem o meio ambiente e consequentemente 

a humanidade, podem ser resolvidos somente com a integração entre as ciências naturais, 

sociais e humanas. Segundo Pinhão e Martins (2012) compete a área de Ciências a abordagem 

a Saúde Ambiental, entretanto o conteúdo acaba sendo transmitido de forma pontual, com valor 

predominantemente biológico, desconsiderando a visão ampliada para os múltiplos fatores que 

desencadeiam agravos a saúde humana e do planeta. Considerando que a formação do 

profissional ainda não permite que as questões multidimensionais sejam adotadas em seu 

planejamento escolar, faz-se necessária a reforma das diretrizes curriculares.  



 

    

 

 

48 

4.3.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT e LCT+) 

As orientações para a área de LCT direcionam o docente da Arte a desenvolver a 

percepção sensível e crítica do universo cultural e do meio ambiente natural, a partir da 

correlação com fatos atuais que fazem uma denúncia da ação destrutiva do homem às florestas 

brasileiras e utilizar como um dos recursos a expressão corporal. A disciplina deve propor 

atividades que estimulem o estudante a ser interlocutor que domine as variadas linguagens, que 

seja capaz de criar uma identidade cultural própria e de transitar com desenvoltura entre as 

percepções sensíveis e críticas do meio ambiente e das manifestações culturais. É apresentada 

também a proposta de inserir o “movimento” corporal como ferramenta de expressão para 

produzir e transmitir ao expectador uma relação entre o meio ambiente e o corpo. 

Em “conhecimentos da Educação Física” é estabelecida a importância dada à inserção 

de programas que valorizam a aquisição de práticas saudáveis de atividade física para a 

manutenção da capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade, relaxamento e outras qualidades 

físicas capazes de promover melhoria na qualidade de vida do escolar. 

Ao tratar do tema qualidade de vida, a discussão deve ser ampla, por envolver muitos 

aspectos. Os problemas sociopolíticos e econômicos, assim como outros aspectos, que 

influenciam diretamente a qualidade de vida do indivíduo, devem ser considerados, evitando a 

medicalização da educação (SPAZZIANI, 2001). 

4.3.3 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT e CNMT+) 

O desenvolvimento acelerado do modelo industrial causou graves problemas 

ambientais, resultando na inserção dos assuntos referentes ao meio ambiente e à saúde humana 

nas disciplinas de Ciências. Os parâmetros para o ensino das CNMT destacam que a saúde 

deve ser vista a partir das relações entre os sistemas, o organismo e o ambiente, atentando-se 

ao equilíbrio do corpo e que a Biologia deve fazer levantamento das condições de saúde da 

população, da degradação ambiental e dos desdobramentos  desses aspectos para a qualidade 

de vida dos indivíduos, com o objetivo de intervir de forma solidária para a transformação das 

condições sociais.  

A partir da contextualização sociocultural, é sugerido manter um olhar crítico em 

relação às intervenções para a preservação e implementação da saúde individual, coletiva e do 

ambiente, além de manter a preocupação com o bem-estar físico, social e psicológico, 

superando a concepção de saúde como mera ausência de doença. O professor deve correlacionar 



 

    

 

 

49 

as condições de vida das populações – com as desigualdades em nível mundial e nacional, 

levando em consideração os contrastes regionais e locais – com indicadores sociais, econômicos 

e de saúde pública, e propor intervenções para a melhoria das condições de saúde do escolar.  

O ensino da Biologia deve propor a produção de reportagens a respeito do contexto 

social que envolvam a saúde, a qualidade de vida, o saneamento básico, além da utilização de 

ferramentas como pesquisa, representação teatral, campanhas de esclarecimentos, debates, 

propostas de atuação solidária que produzam um conhecimento ampliado sobre a qualidade de 

vida. Nas propostas de ensino da Biologia a qualidade de vida deve ser contextualizada com 

elementos da Física e da Química no ambiente humano.  Para o estudo da Física, as CNMT 

propõem a abordagem das questões éticas em relação ao conhecimento científico e tecnológico, 

a partir da utilização consciente das tecnologias com a preocupação de promover a cidadania, 

a qualidade de vida e a responsabilidade social.  Ainda no ensino da Física é destacada a 

importância de se tratar da evolução da produção e do consumo de energia com o 

desenvolvimento da qualidade de vida.  

Para os estudos da Química da Matemática e Biologia as CNMT propõem a 

contextualização a partir das transformações químicas para compreensão de como o ser humano 

se desenvolveu modificando o meio ambiente e sua qualidade de vida. Pinhão e Martins (2012) 

relatam que a associação entre saúde e o meio ambiente existe desde a Antiguidade. Essa 

associação no Brasil surgiu com as pesquisas desenvolvidas por Oswaldo Cruz e outros 

sanitaristas. No ambiente escolar, diversos trabalhos são desenvolvidos abordando esses temas 

nas Ciências. É fundamental que os profissionais da educação, ao vincularem a saúde ambiental, 

a saúde humana e a qualidade de vida em suas disciplinas, considerem as questões 

multidimensionais para enriquecimento do ensino proposto como é proposto pelos PCN. 

O documento das CNMT ressalta a utilização de medicamentos antibióticos que alteram 

a vida microbiana e incidem na manutenção da saúde dos indivíduos, assim como o uso de 

agrotóxicos nos alimentos, que ocasionam danos ao ecossistema. É apresentada a preocupação 

com a questão ética do indivíduo na implementação de novas tecnologias, como diagnóstico 

precoce de doenças. Em relação às questões socioculturais, as orientações para o ensino das 

CNMT consideram importante a preocupação com a qualidade de vida e os direitos do 

consumidor quanto ao consumo de produtos oferecidos pelo mercado de alimentos, de forma 

que este indivíduo possa ter a capacidade de distinguir um produto com características 

fraudulentas e não se apropriar dele. 
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Spazziani (2001) esclarece a tendência a medicalização da educação gerada pelo enorme 

mercado farmacêutico na criação de novas drogas visando “tratar” uma doença que não 

compete ao biológico, mas sim a condicionantes sociais, econômicos e políticos. O autor reitera 

que os profissionais de educação e saúde se apoderam do discurso da medicalização para 

diagnosticar problemas de aprendizagem e comportamento dos estudantes quando a origem 

desses problemas ocorre a partir de outros fatores.  

O documento propõe ao professor conhecer as questões sociais e econômicas, debater 

com os alunos sobre os problemas de interesse da sociedade, envolvendo a saúde e o meio 

ambiente para promover o exercício da cidadania. Nessa perspectiva, a Saúde Ambiental está 

ligada às Ciências Sociais e Humanas pela abordagem ética, pelo contexto social e cultural. 

Sendo assim, as possibilidades de trabalho com esses temas, pela grande área das Ciências 

Sociais e Humanas são infinitas e devem ser inseridas no currículo escolar, possibilitando ao 

aluno desenvolver um olhar crítico diante do consumismo, buscando alternativas sustentáveis 

de produção e de consumo. 

4.3.4 Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT e CHT+) 

O documento propõe para o ensino da Geografia o diálogo sobre os fatores 

socioeconômicos e culturais, comparando e avaliando o impacto desses fatores na qualidade de 

vida do escolar. Outro aspecto pertinente da disciplina é a relação entre a produção, a 

preservação e a degradação do meio ambiente decorrente da ação humana, que incide 

diretamente na qualidade de vida do indivíduo, sendo este responsável pelo equilíbrio de seu 

habitat.  

Pignatti (2003) apud Pinhão e Martins (2012) esclarecem que a integração dos temas 

referentes à saúde e meio ambiente no campo da Saúde Pública e a Ecologia Humana passaram 

a estar fortemente ligados pela revolução industrial e a urbanização, na década de 70. A saúde 

humana passou a “sentir” os efeitos catastróficos de sua produção e consumo. Abordagens 

passam a ser feitas acerca da sustentabilidade. Freitas e Porto (2006) apud Pinhão e Martins 

(2012) ressaltam que três processos são responsáveis pelos danos causados à saúde humana e 

meio ambiente. São elas: crescimento e deslocamento demográfico, ampliação do comércio e 

consumo dos recursos naturais.  

As transformações da utilização e apropriação dos recursos naturais, assim como o 

crescimento da população e migração de pessoas da área urbana para rural foi iniciada com 
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grandes lavouras e capacidade do homem de produção e controle, inclusive de animais. No 

segundo momento, a criação dos impérios e controle maior da produção, para venda e trocas 

comerciais. A expansão do grande comércio inicia-se e o processo por controle e domínio de 

terras se manifestou. As grandes navegações foram incorporadas e, por fim, a industrialização 

e comercialização em larga escala dos mais variados produtos e “consumo inconsciente” por 

parte da população.  

Cabe destacar que o tema “Meio ambiente” não está inserido nas CHT e CHT+. 

4.4 Alimentação (11), nutrição (3) e dieta (4) 

4.4.1 Bases Legais  

O documento considera importante contextualizar as disciplinas com as preocupações 

dos estudantes relacionadas aos hábitos alimentares e à dieta, pois promove autonomia e 

empoderamento sobre o que e como comer. Ao abordar o tema “dieta” o professor deve ensinar 

como funciona o organismo, a partir do consumo dos alimentos e não somente os hábitos 

alimentares. De onde vem o alimento e como é preparado, e quais os benefícios ao longo da 

vida. E por fim, a visão crítica acerca da utilização de receitas e dietas disponibilizadas pela 

mídia. Essas propostas rompem com o conhecimento biologicista, a partir de uma concepção 

pedagógica conhecida como crítico-libertadora dos conteúdos, como propõe Freire (1996).  

Rodrigues e Boog (2006) esclarecem que poucas estratégias educativas em nutrição são 

feitas com adolescentes. A obesidade é um problema de Saúde Pública e deve considerar a 

complexidade de aspectos ligados aos determinantes sociais, econômicos e culturais. A cultura 

alimentar advinda do lar durante ou após a amamentação, associado ao consumo alimentar 

social em que se insere o indivíduo e a influência social são os principais aspectos que formam 

as práticas alimentares.  

4.4.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT e LCT+) 

A seleção de conteúdos em Língua Estrangeira Moderna para a aquisição do 

repertório vocabular propõe utilizar diversos textos com diferentes assuntos, a partir de um eixo 

temático, propondo a utilização de vocabulário correlato ao tema. Propor temas e promover 

reflexão por analogia ou oposição de palavras torna-se mais produtivo que a repetição ou 

exercício de decorar vocabulário. O repertório vocabular se torna mais interessante ao aluno 

pelo fato de já ser dominado pelo mesmo. Ainda nas propostas de Língua Estrangeira 



 

    

 

 

52 

Moderna, existe uma gama de alimentos que traduzidos para a nossa cultura não fazem sentido 

pelo fato de não serem comuns à nossa culinária. Assim como a tentativa frustrada dos alunos 

em querer traduzir alimentos nacionais que são pouco ou totalmente desconhecidos fora do país 

resultando na impossibilidade de tradução para outra língua. Tendo em vista essa problemática, 

o texto propõe a ação multidisciplinar com a Geografia, abordando os hábitos alimentares, 

clima e solo onde outros povos habitam, promovendo um enriquecimento do conteúdo 

abordado, não se limitando ao conhecimento gramatical, mas também ao conteúdo 

sociolinguístico. 

Como já mencionado anteriormente, a disciplina de Educação Física, deve se atentar 

as preocupações de vida do jovem, destacando o hábito alimentar, a partir da revisão científica 

do tema, utilizando a didática adequada, propiciando ressignificação e aprendizado ao tema 

proposto. O documento sugere que a saúde e a atividade física, a partir da articulação entre as 

áreas do conhecimento devam estar presentes. Uma das propostas é a articulação do 

funcionamento corporal pelo consumo alimentar com participação das Ciências da Natureza. 

Outra sugestão seria a compreensão do corpo humano de forma ampliada, como já proposto 

anteriormente em outras disciplinas. Conhecer o funcionamento do próprio corpo, suas 

limitações e compreensão das consequências do uso de anabólicos, assim como dietas sem um 

acompanhamento profissional para perda ou ganho de peso a qualquer custo, podendo trazer 

malefícios irreversíveis ao corpo humano. 

 As práticas de controle de peso entre os adolescentes devem ser monitoradas, tendo em 

vista os riscos associados à saúde que essas iniciativas podem promover. A Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar realizada em 2009 também realizou breve questionário sobre percepção 

da imagem corporal e atitudes com relação ao peso. Verificou-se que, no Brasil, 29,8% dos 

meninos e 51,5% das meninas eutróficas4 queriam perder peso, evidenciando discrepâncias 

entre o estado nutricional real e a percepção da imagem corporal. Ao se comparar as 

prevalências por dependência administrativa, 45,2% dos adolescentes eutróficos de escolas 

públicas queriam perder peso, diminuindo para 39,7% nas escolas privadas (IBGE, 2010).  

Um estudo realizado com adolescentes da região metropolitana de São Paulo, 

identificou que, entre aqueles que estudavam em escolas públicas, 2,1% relataram ter usado 

pílulas para fazer dieta nos últimos 30 dias; e nos estudantes de escolas particulares, 3,1% 

                                                 
4 Que possui boa nutrição, que possui alimentação de qualidade. 
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relataram realizar esta prática de controle de peso. Em ambos, o relato foi maior entre as 

meninas (CATRINI-COTRIM et al., 2000).  

A popularização do uso dos suplementos alimentares sem acompanhamento 

profissional, em especial para ganho de massa muscular, é uma realidade preocupante para a 

saúde do adolescente. Um estudo realizado entre jovens de 15 a 25 anos frequentadores de 

academias em São Paulo verificou o uso regular de suplementos alimentares em 30% da 

amostra, e que os homens são os que mais utilizam esses produtos. Além disso, quanto maior o 

tempo de prática de atividade física e o tempo destinado à prática de exercício na academia, 

maior foi o consumo de suplemento (HIRSCHBRUCH et al., 2008).  

Rodrigues e Boog (2006) esclarecem que a mudança de hábito alimentar deve ser um 

processo conjunto entre família e adolescente. Contudo, o que acontece na prática é a 

transferência de responsabilidade da família para o jovem como se este fosse o único ator de 

sua prática alimentar. A Educação Nutricional deve possibilitar ao adolescente autonomia para 

as escolhas alimentares e a busca frequente por alternativas que possam suprir as necessidades 

nutricionais do organismo. Contudo, para que isso ocorra é necessário que haja diálogo entre o 

profissional e o aluno em busca de condições adequadas a sua realidade e possibilidades de 

acesso aos alimentos propostos. O profissional ideal para este tipo de ação é o Nutricionista, e 

deve estar presente no Programa Saúde na Escola (PSE). 

4.4.3 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT+) 

O ensino da História pode estar associado a Literatura, Artes Plásticas, Música e 

Linguagens para tratar do tema hábitos alimentares possibilitando enriquecimento da disciplina 

de forma conceitual pelo que é aprendido e pela forma como é ensinado.    

Ao tratar dos indicadores de saúde pública, dando foco para a nutrição é importante 

elucidar os alunos quanto aos fatores socioeconômicos e a influência na qualidade de vida dos 

grupos sociais, elaborando tabelas como indicadores epidemiológicos de incidência e 

prevalência de doenças infectocontagiosas e problematizar os determinantes de saúde a partir 

do estado nutricional.  

As CNMT esclarecem que nos anos finais do ensino fundamental, a disciplina de 

Biologia, deve capacitar o aluno a sistematizar concepções estruturadas em relação à diversos 

aspectos inerentes aos seres vivos e ao corpo reconhecendo a necessidade de uma alimentação 

saudável para melhor manutenção corporal e qualidade de vida. A obtenção da saúde deve estar 
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relacionada a diversos fatores, entre eles a alimentação e não somente a ausência de doenças. É 

proposto construir reportagens que abordem questões/problema no ambiente social da escola e 

residência, fazendo levantamento de determinantes relacionados a alimentação. 

O consumo diário de café da manhã tem sido considerado um marcador de práticas 

alimentares saudáveis em adolescentes. O Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA), estudo nacional realizado nas escolas, observou que 48,5% dos adolescentes 

realizavam essa refeição sempre ou quase sempre, mas 21,9% referiram nunca tomar café da 

manhã. Foi também verificado que as meninas e os estudantes de escolas públicas têm menor 

frequência de realização do café da manhã (Barufaldi et al., 2016). Em adolescentes de uma 

escola pública de Ilha Bela, São Paulo, também foi observado menos frequência de consumo 

de café da manhã entre as meninas (71%), em comparação com os meninos (87%) (LEAL et 

al., 2010).  

 Felden et al. (2015) em estudo feito com adolescentes, apontaram a associação do culto 

ao corpo dos jovens com as questões socioeconômicas. A exposição do corpo tido como 

“perfeito” pela mídia, faz com que jovens associem uma condição de promoção e manutenção 

daquele corpo como referência para si e acabam por buscar “vender” essa imagem nas redes 

sociais. No olhar do jovem, a exposição de uma alimentação “politicamente correta”, a partir 

da divulgação nas mídias sociais, pode expressar o poder de consumo e nível de riqueza.  

O referido autor (op cit.)) destaca que cabe ao professor utilizar estratégias para que o 

aluno reflita sobre os padrões de beleza colocados pela mídia e redes sociais. É importante que 

o aluno tenha clareza de onde partem esses padrões de beleza e que utilidade real esses padrões 

têm para a saúde individual e coletiva. O aluno deve questionar qual é a finalidade de divulgação 

desses padrões, podendo se tornar crítico diante dessa exposição e avaliar que benefícios serão 

propiciados com o consumo dessas ideias.  

Rodrigues e Boog (2006) em trabalho elaborado com adolescentes entre 11 e 16 anos, 

diagnosticados com obesidade exógena, utilizou como métodos entrevistas com abordagem das 

questões relacionadas ao comportamento alimentar, representação social, dados quali-

quantitativos em relação as práticas atuais alimentares, aspectos cognitivos referentes à 

obesidade, além do diálogo aberto possibilitando a apreensão de palavras próprias que poderiam 

revelar seus pensamentos. A pesquisa teve a participação de uma psicóloga que registrou os 

encontros. A intenção do estudo era o de romper com o ensino formal de aprendizagem de 

forma a problematizar as condições reais e históricas do jovem, possibilitando que ele pudesse 

criar autonomia em suas escolhas alimentares.  
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O atendimento foi dividido em individual e coletivo. No atendimento coletivo, foram 

compartilhados os comportamentos alimentares e troca de experiências com os demais 

componentes do grupo, de forma a fazer a mudança gradativa da prática alimentar. No 

atendimento individual, houve aconselhamento do adolescente em relação ao posicionamento 

do nutricionista, expondo as práticas alimentares e possíveis mudanças gradativas dos hábitos 

alimentares.  As dinâmicas em grupo possibilitaram construir o autoconhecimento, o senso 

crítico com relação as informações colocadas pela mídia e possibilidade de auto avaliação.  

Os temas problematizados pelos adolescentes envolveram: suas práticas alimentares, 

relacionamento familiar, estigma social do obeso, relação com profissionais da saúde e religião. 

No contexto familiar existia um sentimento de angústia e ansiedade pela fala de diálogo e 

interesse por parte da família em conversar sobre o assunto. Quando havia participação, o 

posicionamento era autoritário e pragmático. Os familiares por vezes causavam frustração no 

jovem, quando impediam que houvesse problematização para o tratamento do problema. Além 

da pressão psicológica por ser obeso, o que acarreta baixa autoestima, havia crises, tensões e 

sentimento de culpa. Em relação aos profissionais de saúde, falta uma abordagem mais humana, 

preocupada com a história do adolescente, que não cause dependência do indivíduo a sua 

orientação.  

Uma abordagem mais educativa pode trazer maiores benefícios a partir do momento 

que a problematização a respeito do universo do jovem é considerada. A problematização do 

estudo tinha por objetivo quebrar o paradigma de que só existem duas formas de se comer, a 

forma certa e a errada. A certa sendo restritiva e sempre acompanhada de atividade física e a 

errada com alimentos que vezes tinham o mesmo valor nutricional e calórico. Esse padrão de 

dieta alimentar é carregado de informações advindas dos próprios profissionais de saúde e da 

mídia que reforça o fato de que para comer bem é necessário seguir padrões rígidos alimentares 

que na maior parte das vezes se torna inatingível (Rodrigues e Boog, 2006).  Como resultado a 

esse trabalho, foram observadas mudanças nas práticas alimentares e valorização de uma 

produção alimentar caseira, substituindo produtos industrializados. Os jovens expuseram suas 

sensações de bem-estar e mudança na rotina de vida decorrente de melhores fontes de energia. 

Houve maior espontaneidade por parte dos adolescentes ao conversarem com seus familiares 

acerca da alimentação possibilitando adaptações alimentares. E melhora na autoestima e 

interação social. Houve redução no peso, contudo o trabalho tinha por finalidade um aporte 

voltado para a Educação em Saúde, não cabendo ao estudo fazer medidas antropométricas. Este 

tipo de trabalho pode ser desenvolvido na escola. A compreensão do que é saudável não se 
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limita a uma formação engessada do que faz bem ou mal. O professor pode utilizar dessas 

ferramentas propondo a problematização e a utilização de outras ferramentas que permitam ao 

estudante transformação da sua compreensão quanto a alimentação para a vida. 

O tema “Alimentação” não foi mencionado nos documentos CNMT, CHT e CHT. O 

tema “Nutrição” não está inserido nos documentos BL, LCT, CNMT, CHT e CHT+. O tema 

“Dieta” não foi apresentado nos documentos LCT, CNMT, CNMT+, CHT e CHT+. 

4.5 Atividade Física (20) e linguagem corporal (19) 

4.5.1 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT e LCT+) 

 As LCT propõem para o ensino da Educação Física, abordar questões que possibilitem 

melhoria na qualidade de vida dos alunos (a compreensão do funcionamento do organismo, as 

noções de esforço, intensidade e frequência com que se deve praticar o exercício físico deve ser 

parte integrante do currículo escolar, assim como a reflexão sobre a cultura corporal) e 

empoderamento e autonomia para a prática de exercícios ao longo da vida.  

As LCT defendem a manutenção das aulas de Educação Física no período noturno, 

tendo em vista os diversos benefícios causados pela prática de exercício físico, mesmo em 

determinado período do dia, em que os alunos se apresentam mais cansados. Entre os diversos 

benefícios, encontra-se a secreção da endorfina por até 5 horas após o término dos exercícios, 

hormônio que causa prazer e é capaz de reduzir a sensação de dor e cansaço. Sendo assim, o 

exercício físico promove diversos benefícios físicos e mentais.  

Com a redução global da taxa de mortalidade infantil, o mundo possui uma maior 

proporção de adolescentes e jovens, com demandas de saúde específicas. Além disso, a saúde 

dos adolescentes é influenciada diretamente pelo modo como eles se relacionam com o 

ambiente e com o contexto social: expectativas para o futuro, padrões culturais, 

comportamentos de amigos e grupos, dentre outros. Neste contexto, o nível socioeconômico 

exerce forte influência na determinação de escolhas e na oportunidade de acesso a melhores 

serviços de saúde e educação (BLUM et al, 2012).  

As LCT expõem a necessidade de desmistificar a forte influência esportiva presente nos 

canais televisivos, apresentando um cenário de sobrecargas físicas exorbitantes, com utilização 

de anabolizantes, lesões corporais e um padrão de beleza deturpado. Enquanto a cultura 

corporal tem muito mais a oferecer no imaginário social. É enfatizada a relação entre prática de 

atividade física e a obesidade, possibilitando ao aluno compreender os benefícios da prática de 
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atividade física para a prevenção de agravos a saúde como doenças coronarianas decorrentes 

da obesidade.  

Segundo Ferreira (2006), com as mudanças fisiológicas e psicológicas naturais da 

adolescência, associado as mudanças corporais (ganho ou perda de peso) existe uma 

preocupação exacerbada por parte dos jovens com a autoimagem, busca da identidade pessoal 

e necessidade de se sentir incluído no grupo. Esses fatores contribuem para a precipitação nas 

tomadas de decisão quanto ao corpo. Essas decisões podem ser impensadas e contribuir para o 

uso indiscriminado de suplementos e outras substâncias anabólicas ou catabólicas para o ganho 

ou perda de peso. Esses fatores influenciam diretamente na linguagem corporal. 

Felden et al. (2015) preocuparam-se em associar as questões sociodemográficas com a 

imagem corporal de 1126 adolescentes matriculados em uma escola pública de Santa Maria/RS, 

Brasil, com idade entre 13 e 21 anos, sendo 506 do sexo masculino e 620 do sexo feminino. A 

análise levou em consideração o nível de satisfação dos jovens em relação aos seus corpos. A 

amostra possuía 90% dos adolescentes com classes econômicas média e alta, enquanto somente 

15,5% representavam a classe com mais de 6 salários, considerando renda familiar.  

Nas variáveis que associavam a cor da pele a renda familiar, foi constatado que 

adolescentes da cor branca ou parda estavam inseridos em sua maioria na classe alta. Em relação 

à escolaridade do pai de família e cor de pele, não foi encontrada associação. Em relação à 

insatisfação corporal, as moças tiveram maior insatisfação por se sentirem acima do peso, 

enquanto os rapazes se sentiram incomodados com sua baixa composição corporal. Ao associar 

as questões sociodemográficas à imagem corporal, os jovens do sexo masculino que possuíam 

o chefe de família com baixa escolaridade e menor renda, possuíam maior insatisfação com a 

magreza. Em contrapartida, adolescentes que possuíam chefes de família com maior 

escolaridade e residiam no centro queixavam-se do peso excessivo.  

A pesquisa apontou a possibilidade de a insatisfação corporal estar associada aos meios 

de comunicação social digital com a proposta subjetiva da percepção de culto ao corpo. 

Voltando a atenção para o componente renda e localização da moradia (rural e urbana), foi 

constatado que pessoas que moram na área rural e com menor renda familiar, se sentem mais 

incomodados com seu baixo peso, enquanto pessoas que residem na área urbana e possuem 

acesso a publicidades em área comercial possuem ideais de beleza que tratam do baixo peso 

como um referencial de culto ao corpo. A pesquisa constatou inclusive que o grau de 

insatisfação pelo excesso de peso era elevado em jovens que possuíam pais com escolaridade 

de nível superior. 
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 Contudo, a referida pesquisa levou em consideração somente o nível de escolaridade 

do chefe de família desconsiderando o cargo ocupado por este. O fato de possuir uma baixa 

escolaridade é relativo comparado ao poder aquisitivo da família. Bourdieu (1984) explica que 

o corpo é tratado pela sociedade como uma forma de manifestação de posição social. E possui 

valores individuais e coletivos, com características hierárquicas perante a sociedade. Por essa 

razão, se explica a necessidade de busca pelo corpo “perfeito”. Corpo esse que está ligado a 

questões de posicionamento social, econômico e político.   

Cabe ao professor, discutir o tema do culto ao corpo e apresentar a visão da saúde com 

características mais amplas. Ao levantar questões relacionadas a moradia, o professor pode 

associar as vantagens e desvantagens de se residir no campo, assim como as vantagens e 

desvantagens de se morar nas áreas urbanas. Essa reflexão pode trazer ao jovem uma 

reinterpretação e esfacelamento de padrões estruturados muitas vezes pelo próprio adolescente. 

Segundo as LCT, a Educação Física deve estar associada com as Ciências da Natureza, 

para a promoção e Educação em Saúde, a partir de abordagens como o consumo e gasto 

energético ao funcionamento do corpo humano.  

A prática de atividade física na adolescência é igualmente importante na promoção da 

saúde. A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) preconiza que, entre 5 e 17 anos, a 

atividade física deve ser praticada todos os dias, com duração de 60 minutos por treino, com 

intensidade moderada à vigorosa. A maior parte da atividade física realizada deve ser aeróbia, 

mas os exercícios de força devem ser incluídos três vezes por semana, no mínimo. Nesta faixa 

etária, devem ser incluídos jogos, esportes, brincadeiras, atividades recreativas, aulas de 

educação física que envolvam o ambiente escolar e a família. Estudos recentes realizados no 

Brasil reafirmam a alta prevalência de inatividade física entre os adolescentes brasileiros.  

Farias Júnior et al. (2012) observaram uma prevalência de 50,2% de adolescentes ativos 

em João Pessoa. Além disso, verificou que 33,1% dos adolescentes não tinham ou não 

participavam da aula de educação física na escola. Ao observar a razão de prevalência ajustada, 

encontraram associações entre maior frequência de atividade física com a maior participação 

nas aulas de educação física e com a auto percepção positiva de saúde. Em Maringá, foi 

verificada uma frequência de inatividade física de 56%. No entanto, as diferenças entre 

dependência administrativa da escola foram mais expressivas que as observadas no Rio de 

Janeiro: 61,3% de inatividade física em escolas públicas e 47,8% nas escolas privadas, sendo 

evidenciada associação pela razão de prevalência ajustada (MORAES et al., 2009). 
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Em contrapartida, em um estudo realizado por Oliveira et al. (2010) observou-se que os 

alunos de escolas públicas eram mais ativos que alunos de escolas privadas. Os autores 

estabeleceram como hipóteses para justificar esse resultado a maior participação dos 

adolescentes de escolas públicas em atividades ao ar livre e sem custo, além de maior realização 

de tarefas domésticas e menor acesso à tecnologia de entretenimento. É importante ressaltar 

que este estudo mensurou o nível de atividade física a partir de um recordatório de atividade 

física de 24 horas, a partir do qual se calculou o Índice de Atividade Física, tratando-se, 

portanto, de diferentes metodologias de estudo.  

Santos et al (2010) elaboraram um questionário sobre as barreiras alegadas para a não 

realização de atividade física em alunos do Ensino Médio da rede pública de Curitiba. A 

frequência de motivos para a não realização de atividade física foi maior entre os inativos e o 

único motivo que não diferiu entre os sexos foi “não ter ninguém para levar”. Entre as meninas, 

o maior risco de inatividade esteve nas que relataram como barreiras os seguintes motivos: “não 

consegue realizar os exercícios”, “prefere fazer outras coisas” e “acha chato”. Já entre os 

meninos, os motivos mais associados à inatividade física foram: “prefere fazer outras coisas”, 

“tem preguiça” e “não tem como pagar”.  

O tempo assistindo TV maior que duas horas por dia foi utilizado como um marcador 

de hábito sedentário. Alguns estudos têm usado o conceito de tempo de tela, tendo em vista que 

o uso de computadores, smartphones e videogames também representam atividades sedentárias 

que cada vez mais são utilizadas por crianças e adolescentes (BIDDLE, 2007).  

Em adolescentes de Niterói, observou-se que o tempo assistindo TV foi, em média de 

3,5 horas por dia, e de 6 horas por dia de tempo de tela, sendo encontrada associação 

significativa entre esta variável e maior prevalência de excesso de peso (VASCONCELLOS et 

al., 2013). Outro estudo realizado em um município do Rio Grande do Sul mostrou que o tempo 

maior que 4h30 nestas atividades sedentárias aumentou o risco dos adolescentes apresentarem 

sobrepeso ou obesidade em 45% (SUÑÉ et al., 2007). 

Esses resultados apresentam o enfrentamento que o professor de Educação Física possui 

frente aos diversos fatores que influenciam direta e indiretamente a saúde do escolar, tendo em 

vista os hábitos sedentários. Sendo assim, é fundamental que este profissional possua 

estratégias que possibilitem conscientizar os alunos para que esses possuam autonomia e 

iniciativa para a prática de exercícios físicos. 
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A interdisciplinaridade com a Língua Portuguesa, as LCT propõem uma entrevista 

com os estudantes para determinado grupo da escola, buscando dados sobre práticas de 

atividade física e posteriormente, pedindo aos alunos que elaborassem uma construção textual 

envolvendo o assunto abordado e os resultados colhidos da entrevista. A interdisciplinaridade 

pode ser feita também na produção textual a respeito dos conceitos relacionados a comunicação 

e expressão fundamentais à uma leitura correta da linguagem corporal (LCT+).  

No estudo da Matemática, a colaboração pode ser feita na leitura e interpretação de 

dados e gráficos relacionados ao exercício físico, expostos pela mídia ou pela escola em alguma 

atividade de “feira de ciências” ou “semana da saúde” (LCT+).  A disciplina Educação Física 

e Artes devem desenvolver a linguagem corporal a partir do estímulo e aprofundamento 

escolar. Para isso, é necessária a compreensão e atuação das manifestações a partir da cultura 

corporal.  

Observa-se que as práticas de alimentação e de atividade física, considerados os pilares 

da vida saudável, são negativamente influenciadas pelo sedentarismo e maior uso das 

tecnologias, bem como pelo maior acesso a alimentos de baixa qualidade nutricional. Esses 

fatores têm sido discutidos como os principais determinantes do ganho de peso excessivo dos 

adolescentes e jovens (ENES & SLATER, 2010).  

A utilização articulada de outras disciplinas que componham a História e possam 

colaborar para a construção de projetos envolvendo brincadeiras populares, jogos e outros tipos 

de manifestação corporal possibilitam enriquecer o repertório motor e devem estar inseridas no 

currículo escolar (LCT e LCT+). A preocupação em compreender a cultura corporal não deve 

restringir-se a cultura local, assim como atenta-se a disciplina de Língua Estrangeira ao fazer 

estudos e comparações entre semelhanças e diferenças culturais de outros países. Compreender 

a linguagem corporal deve transcender movimentos técnicos ensaiados, deve possibilitar ao 

aluno interpretar a comunicação corporal humana contextualizando-a com o meio (LCT+). 

Algumas propostas são feitas para o ensino da Educação Física, são elas: Hemeroteca5 

e painel de notícias, oficinas que possibilitam a exposição de determinado assunto e exploração 

desse assunto; assistir filmes, estre eles “Beleza americana” que trata da Cultura Corporal, 

pesquisa em sites informativos sobre atividade física e saúde,  a prática de atividade física fora 

do ambiente escolar, com a presença de amigos e familiares, possibilitando ao aluno 

                                                 
5 Coleção de periódicos, especialmente voltados a serviço do público. Dicionário Enciclopédico Vol 1. 2009 

Larousse Editorial, S.L. 
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compreender outras formas de aproveitar o tempo de lazer e ainda, a leitura de revistas 

científicas sobre atividade física e saúde (LCT+). 

 Segundo as LCT+ a Educação Física deve trabalhar preferencialmente com a 

Linguagem Corporal como espinha dorsal da área. Ao mencionar linguagem corporal, entende-

se que a expressão não é só falada e escrita, mas é também gestual. O significado dessas 

expressões pode ou não ser associada, gerando informações acerca de determinado assunto. No 

caso das expressões corporais, o conjunto de movimentos específicos, criados por determinados 

grupos sociais, constituem-se em códigos. A utilização desses códigos carrega toda 

personalidade e cultura do ser, o que por sua vez apresenta sua identidade, capaz de transmitir 

informações específicas e características de determinada sociedade podendo ser 

contextualizada com o meio. Dentre os conceitos da “Contextualização Sociocultural” da 

Educação Física, a “Cultura” preocupa-se em destacar a linguagem corporal como cultura 

passada por gerações na produção e reprodução cultural (LCT+).  

4.5.2 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT+) 

 No estudo da Física, as CNMT+ propõem o estudo da linguagem corporal associado à 

biomecânica do movimento. 

O tema “atividade física” não foi encontrado nos documentos BL, CNMT, CNMT+, 

CHT e CHT+. 

O tema “linguagem corporal” não foi mencionado nas BL, CNMT, CHT e CHT+. 

4.6 Saúde Sexual e Reprodutiva (1), sexualidade (13), DST (2) e reprodução (24) 

4.6.1 Bases Legais 

A proposta inicial é de possibilitar ao jovem exercer uma liberdade responsável sobre a 

sua sexualidade, sobre a reprodução, sobre o prazer e o diálogo nos diversos espaços. Para que 

o jovem se empodere dessa autonomia é necessário o conhecimento do próprio corpo, 

transcendendo o anatômico e fisiológico, contextualizado com práticas do dia a dia. As BL 

expõem a necessidade de romper com a repetição e a padronização de valores assim como a 

repetição não pensada do conteúdo acerca do sistema reprodutivo, aproximando a comparação 

de mitos e verdades no contexto da feminilidade e masculinidade. Possibilitar ao aluno refletir 

sobre suas necessidades e escolhas a respeito de como agir diante do seu corpo, a partir do 

autoconhecimento, promovendo a criatividade, a busca pelo desconhecido, a afetividade e 
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formar no aluno a capacidade de conviver com as adversidades, imprevisibilidade e a liberdade 

responsável.  

Meyer (2007) destaca as diferentes percepções da sexualidade ao longo das décadas 

pelas sociedades e que ainda hoje trazem influência nas escolhas e modos de se viver. Entretanto 

é inegável a mudança da sociedade quanto a significação do ato sexual como sendo prática de 

direito de todos e associada ao prazer, a felicidade e a saúde. Loyola (2003) esclarece que, ao 

longo da história, a reprodução e o prazer foram desassociados permitindo que esforços fossem 

destinados para que a sociedade pudesse exercer sua sexualidade. Entretanto, Meyer esclarece 

que a influência da mídia e artefatos da cultura colocaram a felicidade atrelada ao sucesso na 

sexualidade, no trabalho e no amor. E para a garantia dessa felicidade é necessário estar aberto 

a novas experiências.  

A história da sexualidade deve ser apresentada aos jovens possibilitando que estes 

compreendam as conquistas da sociedade e os tabus criados ao longo das décadas. Assuntos 

como: a conquista das mulheres na utilização das pílulas anticonceptivas possibilitando a 

aquisição do prazer sem a preocupação com a gravidez, a discussão sobre a medicalização das 

práticas sexuais, relacionadas ao sexo oral e anal, como ocorreu com o “homossexualismo” que 

até a década de 80 era considerado uma doença pelo Código Internacional de Doenças (CID) 

(MEYER, 2007).  

A conquista das mulheres no cenário nacional quanto ao nível de instrução, emprego, e 

salário aumentou consideravelmente, representando mais de 40% da população 

economicamente ativa em todas as profissões, algumas em maior e outras em menor número. 

Ao voltar a atenção para o exercício da sexualidade as mulheres puderam se apoderar do 

exercício do prazer, antes só permitido ao sexo masculino. Apesar da forte mudança relacionada 

as conquistas da mulher, a classe a que está inserida, determina as reais condições de saúde a 

que ela se insere, tendo em vista a elevada morte por aborto, gravidez indesejada, violência 

doméstica, baixos direitos trabalhistas, trabalhos informais e segmento com maior crescimento 

com infecção por HIV (MEYER, 2007).  

4.6.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT+)  

Para a disciplina Educação Física, é exposta novamente a necessidade de conhecer as 

preocupações comuns dos jovens ao tratar da sexualidade e reprodução, devendo o professor 

dar importância a essas questões e contextualiza-las promovendo autonomia ao estudante para 
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atuar de forma segura. O documento esclarece a necessidade de se conhecer o corpo humano, 

não somente na forma como funcionam os sistemas do organismo, mas como o corpo individual 

funciona no exercício da sexualidade (LCT+). MEYER (2007) esclarece que o cuidado com a 

abordagem na Educação em Saúde na escola deve ser redobrado ao tratar de temas como a 

saúde sexual e reprodutiva tendo em vista que uma abordagem moralista e censurada baseada 

em padrões que produzam rótulos impossibilitam o jovem de refletir de forma a reduzir dúvidas 

e preconceitos. 

4.6.3 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT E CNMT+) 

A abordagem sobre reprodução no ensino da Biologia deve estar relacionada à 

construção de projetos educativos que destaquem as hipóteses acerca da reprodução e evolução 

de seres vivos, inclusive seres humanos ao longo da história, levando-se em consideração as 

questões genéticas e o contexto histórico-filosófico da produção científica (CNMT). A Biologia 

deve encontrar formas de promover cuidados com o corpo, possibilitando uma saúde sexual e 

reprodutiva consciente e autônoma e sem preconceitos possibilitando respeito de si e da 

sociedade (CNMT+).  Sugere ainda o levantamento das principais doenças sexualmente 

transmissíveis, para serem abordadas em sala de aula. Ainda neste tema, é proposto o 

levantamento nos últimos 10 anos a respeito da evolução da incidência de DST, apropriando-

se do estudo sobre a AIDS, entre os sexos nas mais diversas faixas etárias (CNMT).    Louro 

(1999) apud Meyer (2007) esclarece que professores preocupados com a construção do 

conhecimento acerca da sexualidade devem atenção aos desafios propostos diante das 

diferentes formas conhecidas de exercer seus prazeres e desejos. Os discursos produzidos em 

nossa cultura e reproduzidos em sala de aula alimentam a subjetividade e padrões sociais do 

que é “normal” e “natural”. A escola não deve se limitar ao diálogo de prevenção contra DST 

e métodos contraceptivos. É importante que haja diálogo entre a comunidade escolar para que 

este aluno ao produzir conhecimento junto com o professor utilize suas potencialidades para 

situações de vulnerabilidade como acontece na rigidez das propostas escolares, que acabam por 

promover a desigualdade de gênero e sexualidade. A vulnerabilidade está associada não 

somente ao uso de contraceptivos, prevenção contra contágio de DST, prevenção da gravidez, 

aborto, cuidados com o corpo, mas com questões sociais que incidem em atitudes impensadas 

a partir de rótulos impostos pela sociedade (Meyer, 2007). 

Nas competências do ensino da Biologia, é proposta a produção de textos que possuam 

temas atuais incluindo sexualidade (CNMT+). O texto sugere avaliar de que forma são expostas 
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as informações referentes à sexualidade, as relacionadas a gênero, as expressões da sexualidade, 

as DST, as relações entre jovens de diferentes sexos apontando de que forma são inseridas (com 

preconceito, tabus, especulação, científico e neutro) (CNMT+). Meyer (2007) esclarece ainda 

que a desconstrução da homossexualidade como um problema de saúde, possibilitou a 

legitimidade do casamento de pessoas do mesmo sexo assim como a de assumir a paternidade 

ou maternidade, caso assim desejassem. A associação entre prazer, sexualidade e reprodução 

vem sendo modificada ano a ano e devem fazer parte das discussões com os jovens, 

possibilitando ampliar seu conhecimento acerca da sociedade. O estudo a respeito do HIV / 

AIDS necessitou ser ampliado, sobre a sexualidade dessa parcela da sociedade, tendo em vista 

os novos desafios para as ciências da saúde envolvendo as relações de gênero existentes nas 

mais diversas culturas.  

4.6.4 Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT) 

Para o ensino da Filosofia, o documento propõe a utilização de ferramentas da 

psicologia, para orientar o jovem a se posicionar diante da imposição de padrões sociais e da 

mídia, que terminam por atrapalhar o desenvolvimento do adolescente no entendimento acerca 

da sexualidade. Torna-se possível desconstruir determinados padrões alienadores. E por fim, 

possibilitar ao jovem ter melhoria nas relações interpessoais com a família e sociedade (CHT). 

As CHT propõem a exposição do conteúdo relacionado ao reconhecimento da reprodução 

sexuada a variabilidade genética (CHT). 

O tema “Saúde Sexual e Reprodutiva” não aparece nos documentos BL, LCT, LCT+, 

CNMT, CHT e CHT+. O tema “Sexualidade” não está inserido dos documentos LCT, CNMT 

e CHT+. O tema “DST” não está contido nos documentos BL, LCT, LCT+, CNMT, CHT e 

CHT+. O tema “reprodução” não foi mencionado nas CHT+. 

4.7 Preconceito (36) e Discriminação (8)  

4.7.1 Bases Legais 

 As BL destacam a importância que deve ser dada pela escola em busca pela equidade e 

combate a todos os tipos de preconceito e discriminação (seja por raça, sexo, religião cultura, 

condição econômica, aparência ou condição física). As BL apontam para o excesso de 

“disciplinarização” diante da abordagem dos conteúdos por parte dos professores e que acabam 

por fazer uma constatação observacional limitada aos alunos que por sua vez descreverem e 
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analisarem determinados assuntos, sem extrair a compreensão de determinado fenômeno em 

sua completude. 

4.7.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT e LCT+) 

No ensino das Línguas Estrangeiras Modernas devem ser abordados conteúdos 

capazes de promover a comunicação objetiva e real a partir do conhecimento e aproximação de 

outras culturas, povos e modo de viver, desmistificando estereótipos, teorias preconceituosas 

sem embasamento e ideologia desvinculada da história além de possibilitar a 

interdisciplinaridade construindo valores com identidade moral (LCT e LCT+). O professor 

deve oferecer estratégias para promover os valores pessoas dos alunos, independentemente de 

qualquer condição étnica, sexo, registro linguístico, classe social, religião e habilidade, 

favorecendo o debate sobre a significação de preconceito, discriminação e exclusão (LCT+).  

Na introdução do ensino da Informática, a discriminação está associada ao preconceito 

de quem possui ou não acesso à tecnologia, dentro e fora da escola.  Tendo em vista que a 

Informática faz parte do cotidiano, cabe a escola oportunizar esse aluno de desenvolver sua 

capacidade intelectual atualizando-se dos meios de comunicação digital e dos meios de pesquisa 

(LCT+). 

No ensino da Língua Portuguesa, as LCT, apontam para a necessidade de abordar os 

conceitos sociolinguísticos, estudando as culturas para que não se produzam preconceitos 

quanto aos diversos sotaques advindos de uma contextualização histórica com significâncias 

importantes é outro exemplo de preconceito presente na sociedade (etnocentrismo) (LCT+). É 

necessário que haja uma compreensão quanto a adoção de determinadas linguagens, por 

estarem ligadas a escolhas e práticas sociais que resultam nas características peculiares das 

populações e possuem razões sociais específicas. O conhecimento dessas razões e lógicas de 

pensamento auxilia na compreensão da origem do preconceito linguístico (LCT). No estudo da 

Língua Portuguesa existem três conjuntos de regras existentes na abordagem gramatical, que 

classificam a fala do indivíduo: aquelas que são seguidas, as que podem ser seguidas e as que 

devem ser seguidas. A fala de um indivíduo ao qual está sofrendo preconceito por não conseguir 

se aproximar da fala seguida pela convenção linguística estabelecida entre o certo e o errado, 

está sendo submetido a uma avaliação gramatical normativa ou prescritiva.  

O profissional da educação deve possuir uma postura ética em relação aos seus alunos 

para que estes possam criar um ambiente propício para a assimilação e construção do 

conhecimento. Tendo em vista esta postura, é importante que o professor exponha e divulgue a 
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luta contra os preconceitos e as discriminações – sejam elas sexuais, étnicas e/ou sociais 

(LCT+).   

No estudo da Educação Física a imagem do professor e sua postura influenciam 

diretamente a formação do aluno e podem transformar positivamente este aluno para vivenciar 

e se posicionar diante das diversas questões do cotidiano. Sendo assim, é fundamental que o 

professor da disciplina possa estimular os alunos igualmente, reconhecendo suas 

individualidades biológicas e propondo atividades de inclusão e atividades que possam discutir 

assuntos relacionados ao preconceito, a discriminação e a exclusão. Acreditar nas qualidades 

que o estudante pode desenvolver é fundamental para que este possa utilizar todas suas 

potencialidades e o cuidado com a forma como são transmitidas as informações são 

determinantes para o sucesso da participação e desenvolvimento deste aluno.   

 Na disciplina Arte as LCT se preocupam em construir um olhar crítico para as narrativas 

sem fundamento que vão sendo modificadas “boca a boca” e contribuindo para o preconceito, 

a fofoca, os devaneios etc.  (LCT+).  

4.7.3 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT e CNMT+) 

 É colocada a importância da construção do conhecimento da Matemática com o 

desenvolvimento de valores, habilidades e atitudes dos alunos em relação ao conhecimento dos 

outros alunos e professor. A preocupação com os valores, centrais à educação, possibilita a 

redução de preconceitos e concepções errôneas que os próprios alunos carregam sobre o que é 

aprender (CNMT).  No ensino da Biologia, é destacada a importância do conhecimento sobre 

a vida humana no ensino fundamental e atualização desses aspectos nos PCNEM, possibilitando 

que o aluno tenha um olhar crítico a respeito das condições econômicas e desigualdades sociais, 

assim como os problemas causados à biodiversidade entre outras questões que dizem respeito 

ao autoconhecimento corporal, contribuindo para melhoria na autoestima. Esses aspectos 

possibilitam que o aluno desenvolva respeito a si e aos outros, a partir do entendimento sobre a 

sexualidade sem preconceitos (CNMT+).  

Outro aspecto relevante ainda no ensino da Biologia é a despreocupação no estudo da 

Genética com a inserção do fenômeno da hereditariedade da vida de forma a “derrubar” 

preconceitos raciais. Os docentes no Ensino Médio ao abordar esse assunto, limitam-se ao 

conhecimento básico com métodos experimentais (CNMT+). O professor da referida disciplina 

tem importante papel em investigar as informações proferidas no material didático acerca dos 

assuntos referentes à sexualidade (gênero, expressões da sexualidade, relação entre jovens, 
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DST) apontando a visão da ciência e do que é estigmatizado pela sociedade de forma 

preconceituosa (CNMT+).   

A preocupação com a divisão de assuntos da Biologia a serem produzidos nos três anos 

de Ensino Médio, destaca para o terceiro ano, o levantamento das questões hereditárias, 

biotecnologia, engenharia genética, ética na ciência de forma a posicionar o estudante ao final 

do Ensino Médio frente a questões polêmicas que tratam do preconceito e dos tabus, 

possibilitando ao aluno criar um posicionamento crítico diante destas questões atribuídas 

(CNMT+). 

4.7.4 Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT e CHT+) 

Os CHT esclarecem que a formação de personalidade do indivíduo é construída pelos 

diversos contextos de vida relacionados com o mundo. A construção da identidade autônoma é 

acompanhada de uma construção da identidade dos outros, reconhecendo as diferenças e 

aceitação delas, com respeito e convivência, não assumindo o “preconceito”, discriminação e 

exclusão, prevista pela política de igualdade na LDB. É necessário desenvolver a sensibilidade 

e utilizar essa atitude antes de se posicionar socialmente, orientando o aluno a questionar as 

formas de injustiça e desrespeito (CHT).  

O documento ao apontar os conhecimentos História, esclarece que há uma preocupação 

com a abordagem de paradigmas científicos para sustentação das bases fundamentais do 

conteúdo. Entretanto, deixa-se de considerar a percepção das pessoas em relação as suas 

diferenças e semelhanças e a ligação dessas características a sua cultura e diversos outros fatores 

individuais e coletivos. Explica ainda, que o mundo exige uma compreensão da diversidade 

cultural e da heterogeneidade e contraditoriamente, não há fundamentação das relações 

históricas de preconceito, desigualdade, dominação e submissão (CHT).  

No estudo da História, a orientação se dá a respeito dos acontecimentos históricos que 

possam elucidar quanto as questões de preconceito e discriminação vigentes hoje na sociedade, 

como a “Abolição da Escravidão”, que mesmo tendo sido instituída em 1888, traz rastros de 

preconceito e discriminações de raça até os dias atuais decorrente das transformações políticas, 

econômicas e culturais (CHT). A escravidão “alimentou” o preconceito sobre a raça negra, não 

sendo o berço do preconceito, mas serve como referencial pela repercussão histórica e forte 

influenciadora até os dias atuais desse fator destrutivo (CHT+).  
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No ensino da História, é proposto ao educador a compreensão de questões mais 

ampliadas relacionadas ao preconceito. Antes mesmo do capitalismo, na época em que o ser 

humano, de alguma forma, necessitou sentir-se superior a outro ser humano, na inserção de 

rígidos padrões criados por si próprio para beneficiar-se de outro ser humano subtraindo-o e 

humilhando-o. É proposto também trabalhar com os temas cidadania e liberdade, tratando das 

questões relacionadas às lutas dos escravos pela liberdade na Roma antiga, no Brasil, sobre a 

liberdade de lutar, e sobre os movimentos negros nos EUA e no Brasil contra os problemas de 

discriminação por trabalho e educação (CHT+). 

Ao abordar as competências e habilidades a serem desenvolvidas em Filosofia, o 

documento esclarece as possibilidades de contextualização dos sistemas que regeram 

determinado fato e resultaram em ações diversas. Essa contextualização possibilita um 

conhecimento ampliado acerca do assunto proposto e desconstrói mitos, lendas e preconceitos 

sem fundamento (CHT). Ainda para o ensino da Filosofia, é proposto ao “filósofo-educador”, 

assim caracterizado pelo documento, apresentar ferramentas ao educando para que este possa 

refletir sobre suas descobertas, de forma a desenvolver análise crítica do que está sendo 

apresentado, e possibilitar que as experiências sejam compreendidas e não somente vividas, ao 

dialogarem com os aspectos sociais, científicos, políticos, comportamentais, morais e 

filosóficos (CHT+).   

Em “eixos temáticos da Sociologia”, a ciência estudada é definida como ciência da 

sociedade, onde há compreensão da diferença entre o conhecimento comum e o conhecimento 

científico. O aluno poderá desenvolver um olhar crítico para o que é mito, religião, filosofia, 

senso comum e o que é ciência. Desta forma, poderá reconhecer todo tipo de preconceito, sendo 

capaz de analisar o impacto que isso pode causar na sociedade e seus limites (CHT). Nos 

conceitos estruturadores da Sociologia, a Educação Básica é mencionada como estágio da vida 

do estudante fundamental para a construção de valores universais, como (...) cidadania, 

consciência ecológica, direitos humanos, democracia e solidariedade (...) possibilitando ir 

contra as desigualdades de todas as formas e preconceitos (CHT+). Dentre as propostas da 

disciplina de Sociologia a utilização de ferramentas capazes de tornar o aluno capacitado para 

interpretar a realidade em que vive e dimensionar os limites do conhecimento do senso comum, 

assim como, ser capaz de tornar-se um agente modificador da sociedade deve ser considerada. 

Neste processo de ensino-aprendizagem deve ser inserido todo conhecimento sobre dos tipos 

de preconceito para que o aluno possa desconstruir aspectos formados ao longo da história.  Ao 

propor a “articulação dos conceitos estruturadores com as competências específicas da 
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Sociologia”, a disciplina deve levantar questões teóricas e metodológicas abordando no 

primeiro bloco de competências e habilidades questões que possam ser articuladas com outros 

conceitos correlatos. Como exemplo, ao tratar dos tipos de preconceitos, é necessário entender 

a articulação entre cidadania e cultura que ampliam o entendimento do tema (CHT+).  

As várias abordagens mencionadas anteriormente em relação a superação do 

preconceito e discriminação apresentaram a preocupação que os PCNEM possuem na 

abordagem deste tema como transversal a todo o currículo escolar. Com isso é proposta como 

estratégia a utilização da Integralidade entre os profissionais de Educação e de Saúde. Segundo 

estudo proposto por Machado et al. (2007) a implementação de estratégias para promoção da 

Integralidade envolve entre outros aspectos a percepção do usuário como ser histórico, político 

e social, possuidora de uma cultura não partidária familiar, social e ambiental que devem ser 

considerados.  

A participação do Estado, da família e da comunidade na Promoção da Saúde possibilita 

o exercício da solidariedade, da democracia, cidadania, equidade e compartilhamento de 

estratégias. Para que seja fortalecida a proposta da Integralidade, se faz necessário unir forças 

com toda a comunidade escolar, o trabalho em equipe e repensar a formação dos profissionais 

da educação. Não é viável formar um profissional que seja incapaz educar sem a preocupação 

com a realidade que se insere aquele jovem, aquela turma e escola.  

Machado et al. (2007) considera fundamental o diálogo e a troca de saberes entre a 

educação formal e informal para as transformações individuais e coletivas. Além da promoção 

do trabalho conjunto entre os profissionais da educação, como acontece com os profissionais 

de saúde na atenção primária, proposta pelo SUS.  Os autores ressaltam ainda que a Educação 

em Saúde requer a ação conjunta entre diversos saberes da saúde e da educação, sendo as 

disciplinas de psicologia, sociologia, filosofia e antropologia as disciplinas capazes de auxiliar 

no processo de compreensão da diversidade política-filosófica da sociedade.  

Catrib et al. (2003) esclarece que a inserção da Educação em Saúde preocupada com a 

integralidade deve possuir um ambiente de reflexão-ação, com conhecimento técnico-científico 

e popular, possibilitando o exercício da democracia, a partir do trabalho articulado entre 

sociedade e instituição de educação/saúde possibilitando a construção de políticas públicas 

capazes de promover o desenvolvimento social. Freire (1996) entende que a Educação em 

Saúde que forme um cidadão crítico na busca pela democracia, é capaz de desprezar todo tipo 

de discriminação e dominação, com respeito as diferenças de vida e formação política e cultural 

desenvolvidas. 
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O tema “Discriminação” não foi mencionado em CNMT e CNMT+. 

4.8 Drogas (5) 

4.8.1 Bases Legais 

As BL propõem a participação ativa do aluno, com olhar crítico para o conteúdo 

abordado assim como o cenário a que está inserido. O aluno deve se sentir motivado a ser ator 

do processo de educação contra o uso de drogas. A partir dessa perspectiva, ao estudar o corpo 

humano, o aluno deve ter um olhar ampliado acerca das condições de saúde deste corpo, 

atentando-se aos males do consumo de drogas. Como já comentado anteriormente, as 

preocupações dos jovens devem ser consideradas pela escola ao desenvolver trabalhos 

relacionados à saúde, de forma que o aluno tenha maior consciência e autonomia para lidar com 

questões sociais que envolvam, entre outras coisas o consumo de drogas.  

Silva et al. (2010) esclarecem que a participação das estratégias de prevenção deve 

envolver toda a comunidade escolar, possibilitando reduzir os riscos e desfazer concepções 

distorcidas sobre o consumo de drogas. Propõe ainda, que a escola encontre atividades e 

projetos que mantenham o aluno mais tempo no ambiente escolar de forma produtiva, a partir 

da inserção de esportes e outras atividades extracurriculares. O ambiente escolar produtivo 

propicia ao jovem a construção de valores e referenciais para sua vida, possibilitando ser ator 

de hábitos saudáveis e multiplicador de saberes.  

4.8.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT+) 

A proposta para o ensino da Educação Física está na preocupação com o contexto ao 

qual o jovem está inserido e suas preocupações diárias, aproximando o ensino da aprendizagem. 

Ao tratar do consumo de drogas, como citado no texto, a abordagem pode ser relacionada ao 

meio que aquele aluno vive e os pontos negativos desse consumo para sua vida e dos seus 

próximos (LCT+). Para elucidar os alunos quanto aos problemas causados pelo consumo de 

drogas a disciplina de Educação Física propõe utilizar como estratégia a Cultura Corporal 

contra o consumo de drogas partir da reflexão acerca de alguns filmes sugeridos, como: “Um 

domingo qualquer” e “O diário de um adolescente” (LCT+). Sanceverino e Abreu (2004) e 

Silva et al. (2010) relatam que o uso de drogas lícitas e ilícitas representa um grave problema 

de Saúde Pública. Junto ao consumo de drogas outros problemas são ocasionados, como a 

violência (inclusive doméstica), homicídios, acidentes de trânsito, ingresso no crime, alterações 

irreversíveis a saúde física e mental, e nos casos de consumo de injetáveis a contaminação pelo 
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vírus do HIV, representando o mais grave problema de saúde em diversos países pelo alto custo 

dos serviços públicos.  

Santos et al. (2010) esclarecem que o uso de drogas promove também a violência sexual, 

atividade sexual precoce, frequência de lugares perigosos, envolvimento com grupos perigosos, 

redução no desempenho escolar, dificuldades de compreensão e aprendizado e prejuízo parcial 

ou permanente das habilidades cognitivas-comportamentais e emocionais. A submissão e 

dependência a droga podem vir a causar a marginalização e a prostituição do jovem em busca 

de meios para sustentar o vício.  

O Ensino Médio é frequentado predominantemente por adolescentes e é o período da 

vida de descobertas e enormes transformações físicas, comportamentais e emocionais. O 

adolescente busca por sua autonomia e resultados imediatos. Consequentemente, a droga pode 

possibilitar ao jovem a sensação de prazer e fuga de situações as quais o jovem precisa 

vivenciar.  

Sanceverino e Abreu (2004) em estudo feito com 889 adolescentes matriculados no 

Ensino Médio de escolas públicas de Palhoça/SC esclarecem que o uso de drogas se inicia 

predominantemente em casa sob o aval dos pais, a partir do consumo do álcool e do tabaco, 

associado a pesada influencia midiática para o consumo de álcool envolvendo jovens em 

situação de prazer. Entretanto, os pais ignoram o fato de que a iniciação no consumo de drogas 

de seus filhos começa em casa. A influência pode começar também por pressão dos colegas ou 

curiosidade. Inclusive, há relatos por estudantes no estudo de Sanceverino e Abreu, de que 

alguns pais ofereceram anfetaminas para seus filhos com o intuito de emagrecimento sem uma 

recomendação médica.  As drogas mais comuns entre os jovens depois do álcool e do tabaco, 

são os inalantes, os tranquilizantes, as anfetaminas, os sedativos e a cocaína e alucinógenos (op 

cit.). Esclarecem, ainda, que os usuários de drogas nessa faixa etária representam uma parcela 

muito pequena de pessoas que busca ajuda nos serviços de saúde ou em espaços que promovam 

auto ajuda, em grupos religiosos e serviços de emergência para casos com overdose, 

hipoglicemia ou convulsões.  

A escola diante desses fatos deve possuir uma Educação em Saúde que possa atuar de 

forma preventiva tendo em vista a vulnerabilidade que se encontra o jovem nessa faixa etária. 

Silva et al (2010) a partir de pesquisa-ação feita com 23 adolescentes matriculados na rede 

pública de ensino de Fortaleza/CE concluíram que a o acesso a informação a respeito dos 
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malefícios da droga e conscientização por parte dos jovens reduz as chances de consumo e inibe 

a curiosidade e redenção à experimentação por parte da influência dos amigos.  

Estratégias devem ser criadas possibilitando ao jovem refletir sobre suas atitudes e a 

gravidade do uso desses entorpecentes na vida não somente pessoal, mas de toda a família. Uma 

das estratégias utilizadas por Silva et al. (2010) foi a de utilizar fotos e vídeos com os alunos 

organizados por tema dos diversos problemas causados pelo consumo de drogas. Outra 

estratégia se dá a partir da criação de pôsteres e rodas de conversa na semana da Saúde, 

possibilitando atuar de forma transversal.  

O tema “Drogas” não está inserido nos documentos LCT, CNMT, CNMT+, CHT e CHT+. 

4.9 Higiene (2) 

4.9.1 Bases Legais 

 O documento BL ao abordar a proposta de “Contextualização” no ensino da disciplina 

Química, reconhece a necessidade de abordar aspectos relacionados ao cotidiano, como a sua 

utilização na produção dos produtos de higiene pessoal e limpeza, nos agrotóxicos, no iogurte 

etc. O documento expõe a falta de conhecimento por parte do aluno em relacionar a Química 

com seu cotidiano.  

A primeira concepção de saúde no ambiente escolar foi o higienismo (MONTEIRO & 

BIZZO, 2015) que recebeu e recebe grandes críticas. Nos diversos níveis de escolarização ainda 

é comum encontrar atividades que visam exclusivamente a limpeza (seja das mãos, dentes etc.) 

das crianças e adolescentes. Essa concepção é frequentemente refletida em atividades 

concebidas de forma autoritária e sem reflexão sobre as diferenças sociais e culturais existentes 

no país. E associada a ideia de que o detentor do conhecimento (seja professor, enfermeiro, 

médico etc.) saberá o que é melhor para a saúde do outro (aluno, funcionário etc.). 

 Os PCNEM propõem ao professor de Educação Física a promoção da Educação 

Sanitária, pelo fato da proposta de saúde fazer parte do conteúdo trabalhado ao longo do Ensino 

Médio e esse tema estar inserido nas propostas da Educação Física. Entretanto, não deve limitar-

se a esta disciplina como mencionado nas BL. 

4.9.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT) 

 O Professor de Educação Física é apontado no texto das LCT como detentor dos 

conhecimentos relacionados à higiene, saúde, primeiros socorros e diversos outros assuntos 
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para a educação e promoção da saúde. O texto sugere que esse profissional utilize essas 

ferramentas de forma comprometida com a sociedade visando enriquecimento intelectual dos 

jovens a partir de suas propostas pedagógicas, resultando em maior legitimidade da profissão. 

 Fontana (2007), em estudo feito com professores de Ciências, da rede estadual do 

município do estado do Rio Grande do Sul/Brasil utilizaram a Lei Orgânica de Saúde para 

propor ações de Educação em Saúde junto aos PCN no ensino fundamental, tendo como tema 

a Vigilância Sanitária. O objetivo era de tornar os alunos agentes transformadores do ambiente, 

com cuidados de higiene pessoal e adoção para a vida de hábitos saudáveis, agindo com 

responsabilidade individual e coletiva. Os recursos e temas dentro de Vigilância Sanitária são 

ilimitados, tendo em vista os temas transversais como a alimentação, os seres vivos, o meio 

ambiente, a prevenção de doenças etc. A atividade recebeu o nome de Cidadão Vigilante em 

Saúde e envolveu 35 professores com temas como Vigilância Epidemiológica, Vigilância 

Sanitária, Vigilância em Saúde do trabalhador e Vigilância Ambiental. As atividades consistiam 

em debates, reflexões e questionamentos de forma a não reprimir as ideias de cada um, visando 

ampliar o repertório de conhecimento. Em outros encontros a proposta seguinte foi a de 

construir projetos com a participação ativa dos alunos, conhecedores do cenário em que estavam 

inseridos. Lembrando o que foi exposto anteriormente, nos PCNEM, a consideração com as 

questões do jovem e suas preocupações devem ser consideradas. 

O tema “Higiene” não consta nos documentos CNMT, CNMT+, LCT+, CHT e CHT+. 

4.10 Segurança (10) 

4.10.1 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT+) 

Ao tratar da contextualização sociocultural na disciplina da Língua Portuguesa, é 

exposto o dever do Estado e da sociedade civil na promoção da segurança da população. Para 

isto, é necessário construir políticas educacionais capazes de conscientizar os estudantes acerca 

de seus direitos e deveres para que possam atuar ativamente como cidadãos na sociedade 

(LCT+).  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS, 200) trata a violência como problema de Saúde 

Pública. O ambiente escolar é um ambiente onde a Educação em Saúde pode existir de forma a 

reduzir a prevalência de adolescentes com atitudes violentas. Segundo Santos et al (2011), três 

eixos temáticos devem ser abordados para a Educação em Saúde preocupada com o 

enfrentamento da violência escolar, são elas: bioética como instrumento para a retomada de 
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valores morais; escola responsável pelo exercício da cidadania e construtora de conceitos éticos; 

e Educação em Saúde como ferramenta de combate a violência no ambiente escolar.  

Segundo Dalhberg e Krug (2007) apud Santos et al. (2011) apesar das contribuições 

para a redução da violência na inserção de mecanismos filosóficos, legais, religiosos e 

comunitários, ainda persiste a prevalência de adolescentes envolvidos com a violência. Santos 

et al. (2011) afirmam que a violência na escola envolve suicídios, homicídios, agressões, 

ameaças e destruição de patrimônio. Asseveram também que as ameaças e agressões acometem 

alunos professores e outros funcionários. A violência decorrente do tráfico de drogas em escolas 

periféricas também é um problema recorrente da escola inserida em regiões periféricas.  

Santos esclarece que a recorrência de atitudes agressivas e de ameaças desenvolvem o 

desrespeito generalizado frequente o que por sua vez dificulta o trabalho do profissional na 

introdução de propostas ético-sociais pela desconstrução da autonomia do professor. Santos et 

al. (2011) expõem as muitas variáveis de valor que permeiam a formação do jovem como: as 

desigualdades sociais vivenciadas, conflitos com a idade e fracassos relacionados a realização 

pessoal alterando os valores éticos, sociais e afetivos, resultando em um jovem com problemas 

emocionais, de estresse e de violência. Com tantas variáveis se torna difícil encontrar 

ferramentas que possam subsidiar tais problemas.  

Entretanto, Santos et al. (2011) propõem o trabalho interdisciplinar entre as ciências 

humanas: Pedagogia, Psicologia e Sociologia, capazes de promover a Educação em Saúde.  Os 

referidos autores propõem a adoção da Bioética como ferramenta para a promoção da Educação 

em Saúde, contudo esclarece que as pessoas não nascem com a ética, mas podem desenvolve-

la ao logo de suas vidas no processo de aprendizagem junto a construção da moral.  

Esta proposta pode ser inserida na escola de forma a promover reflexão para resgatar os 

valores morais do jovem. A proposta é de inserir os alunos como atores do processo de 

construção de seus caminhos, onde existem desafios ao longo desse caminho e situações de 

convivência entre si próprio e entre os demais indivíduos, possibilitando a criação de caminhos 

para o enfrentamento dos problemas que surgirão ao longo de suas vidas. 

O tema “Segurança” não foi mencionado nas LCT e CHT+. 
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4.11 Moradia (4) 

4.11.1 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT) 

 No ensino da Biologia, nos anos finais do ciclo fundamental, o aluno deverá 

compreender as condições fundamentais de vida, se apropriando com mais vigor do 

conhecimento das boas condições de moradia, que estão ligadas ao saneamento e outros 

determinantes de saúde (CNMT). Dessa forma é proposto pesquisar materiais de divulgação do 

ambiente onde reside, buscando compreender quais questões são abordadas envolvendo 

moradia, saneamento, lazer, trabalho e outros determinantes sociais e de saúde (CNMT). Um 

dos indicadores de saúde pública é a moradia.  

As CNMT propõem ao aluno relacionar as condições de vida dos diferentes povos, 

elaborar gráficos com exposição de dados epidemiológicos a respeito dos indicadores de 

mortalidade infantil e escolaridade dos pais, níveis de renda, incidência de doenças 

infectocontagiosas etc. E relacionar os condicionantes de saúde que possibilitam maior ou 

menor longevidade e expectativa de vida do indivíduo (CNMT).  

No estudo da Matemática é proposto o reconhecimento das relações entre a disciplina 

e demais áreas de forma que haja percepção por parte dos alunos da sua presença e todos os 

aspectos, inclusive em determinantes relacionadas a moradia, tanto em questões relacionadas 

as dimensões e cálculos para sua construção, como questões econômicas que possibilitem a 

aquisição dessa moradia (CNMT). 

 Nas referências encontradas nesta pesquisa não encontramos grande número de artigos 

que façam correlação entre o tema moradia na Educação em Saúde. Poucos são os que associam 

“moradia” e “educação em saúde” ou “lar” e “educação em saúde”.  

O tema “moradia” não está inserido dos documentos BL, LCT, LCT+, CNMT, CHT e 

CHT+. 

4.12 Transporte (31)  

4.12.1 Bases Legais  

 No título III do direito à Educação e do Dever de Educar, art. 4, VIII, é instituído o 

atendimento ao educando no ensino fundamental público dando direito ao “transporte”. Dos 

Recursos Financeiros, deve ser destinado a manutenção de programas de transporte escolar. A 

constituição de 88, inciso II do Art. 208 já previa “a progressiva universalização do Ensino 

Médio gratuito”, além da inclusão do Ensino Médio à Educação Básica, pela LDB (Lei 
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9.394/96). As diretrizes para uma pedagogia de qualidade propõem o conhecimento da ciência 

e da tecnologia para a utilização dos elementos cruciais a civilização, entre eles a tecnologia 

que possibilita compreender o desenvolvimento de transportes. Contudo, a desigualdade de 

informações impera exponencialmente entre os que detêm o conhecimento das tecnologias 

promovendo uma maior desigualdade de saberes. 

4.12.2 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT e LCT+) 

No estudo das Línguas Estrangeiras Modernas” e da História o professor deve ter a 

preocupação em relacionar questões importantes do transporte aos diversos países e a causa de 

utilização desses nos diferentes locais, a partir da história dos transportes e a influência deles 

no desenvolvimento das civilizações. Por exemplo, a Europa faz muito uso do trem como meio 

de transporte, enquanto no Brasil, o transporte público mais utilizado é o ônibus. Essa 

contextualização pode promover ao aluno uma maior compreensão do processo (LCT).  

4.12.3 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT e CNMT+) 

Para o estudo da Física é destacada a importância da compreensão de mundo a partir 

dos transportes. São propostas de forma interdisciplinar, ações a partir de projetos coletivos, 

sendo esses responsáveis pela produção e difusão do conhecimento a respeito do transporte. E 

é proposto relacionar o transporte com os estudos de energia e deslocamento, utilizados dentro 

de um contexto mais amplo e não somente fazendo a utilização abstrata de números e matérias 

desassociadas com características do cotidiano, como o desenvolvimento das formas de 

transporte, desde a tração animal até a potência mecânica atual (evoluções tecnológicas e 

capacidade produtiva do homem) (CNMT e CNMT+). Na Matemática, se faz necessária a 

associação com outras disciplinas e diversos setores da sociedade como na agricultura, saúde, 

nos “transportes” e na moradia (CNMT+). 

No ensino da Biologia, no segundo segmento do ensino fundamental, o aluno deve 

compreender os aspectos inerentes à saúde, entre eles o transporte e ser atualizado no Ensino 

Médio (CNMT+).  

4.12.4 Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT+) 

 No ensino da Geografia é exposto o problema das comunicações pelo extenso território 

a partir do modelo brasileiro de rede de transportes e o transporte nas áreas urbanas e 

metropolitanas, (CHT+).  No ensino da História é proposto explorar o conhecimento sobre os 
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meios de transporte da água, do ar e do solo associados à política e impérios vigentes (caravelas 

e grandes navegações, aviões, trens e automóveis) (CHT+) 

 A abordagem do tema nos documentos acima propôs diferentes formas de conhecimento 

sobre o transporte. Entretanto, a Educação em Saúde no Trânsito poderia ter sido considerada 

no documento. Como descrito no trabalho desenvolvido por Jamar et al. (2011) com estudantes 

do Ensino Médio de uma escola pública de grande porte do Rio de Janeiro.  

O trabalho foi desenvolvido por estudantes de Enfermagem do PCI XI, onde puderam 

promover um dia de atividade educativa. O trabalho abrangeu cerca de 150 estudantes, entre 14 

e 19 anos. A atividade foi iniciada com um vídeo que apresentava acidentes de trânsito 

resultantes do consumo de bebidas alcoólicas e terminaram por óbito de jovens. Em seguida, 

foram apresentadas estatísticas do Rio de Janeiro e nacionais sobre a morbimortalidade 

decorrente do consumo de álcool no trânsito. No terceiro momento, foi apresentada a 

prevalência de mortos pela faixa etária, sendo maior em jovens. Houve preocupação em falar 

sobre a Lei Seca de forma a conscientizar e tornar os jovens multiplicadores das informações 

do trânsito no ambiente escolar ou residencial. Uma estratégia foi apresentada de forma a 

reduzir a prevalência de acidentes no trânsito. O nome da estratégia chama-se “Amigo da Vez”. 

O objetivo consiste em escolher uma pessoa, dentre o grupo, responsável por conduzir o veículo 

“naquele dia” e que não faça a ingestão de bebida alcoólica. Ao final do trabalho desenvolvido, 

os alunos receberam um informativo contendo os malefícios do consumo do álcool a longo 

prazo, a explicação sobre a Lei Seca e a estratégia do “Amigo da Vez”. Esse informativo 

poderia, inclusive, ser distribuído pelos próprios alunos em sua comunidade. Esse tema foi 

escolhido por tratar-se de um sério problema na Saúde Pública do Brasil (ABREU, 2006). 

As CHT não possuem o tema “Transporte” em seu conteúdo. 

4.13 Reprodução de Valores (1) 

4.13.1 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT) 

O documento explica que as disciplinas que compõem essa área do conhecimento 

devem ser associadas à prática para que possua legitimidade não devendo se limitar a 

reprodução de valores (LCT). 

 Apesar do termo “reprodução de valores” ter sido encontrado somente uma vez nos 

PCNEM, o seu significado se faz presente como proposta transversal em todo o PCNEM, a 
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partir da abordagem pela formação em valores, formação da cidadania, sendo dever da família, 

e do estado a inserção desse aspecto transversal.  

Pátaro e Alves (2011) no VI Encontro de Produção Científica e Tecnológica 

apresentaram um estudo acerca da Educação em Valores no ambiente escolar para a formação 

da cidadania na sociedade contemporânea. Neste trabalho foi assumido como parâmetro a 

Declaração Universal de Direitos Humanos que tem como finalidade a formação de cidadãos e 

cidadãs que respeitem e valorizem o diálogo, a justiça e o respeito mútuo.  

Os autores esclarecem a importância que deve ser dada pela escola na inserção de 

valores para que o aluno possa se desenvolver exercendo seu direito de lutar pelos seus direitos, 

possuindo uma sociedade mais igualitária. Ressaltam também a importância da busca diária por 

estratégias que promovam os valores pessoais e sociais. A escola que visa transformar seu 

espaço em um ambiente de aprendizado deve levar em consideração a formação ética que 

possibilite ao aluno ser ator da própria sociedade, desenvolvendo sua capacidade intelectual, 

moral e atuando como cidadão. Tendo em vista as profundas desigualdades do país, não há 

outra saída a não ser atuar como um cidadão preocupado com a qualidade de vida pessoal e do 

país. 

O tema “Reprodução de Valores” não foi encontrado nos documentos BL, CNMT, 

CNMT+, LCT+, CHT e CHT+. 
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5 Considerações Finais 

A partir da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

foram selecionados temas e analisada quantitativa e qualitativamente sua utilização. Ou seja, a 

quantidade de vezes que os mesmos foram citados e a proposta contida na utilização dos 

mesmos. 

Os temas que apresentam saúde, meio ambiente e qualidade de vida; alimentação, 

nutrição e dieta; atividade física e linguagem corporal; saúde sexual e reprodutiva, sexualidade, 

DST e reprodução tiveram maior representatividade no conteúdo, discorrendo preocupação em 

formar o aluno para exercer sua cidadania com autonomia e visão ampliada  das escolhas para 

a manutenção da saúde. Entretanto, temas que abordam higiene, segurança, moradia e 

transporte tiveram pouca representatividade de conteúdos propostos pelos PCNEM. Os temas 

que tratam preconceito e discriminação tiveram ampla abordagem pelos PCNEM, entretanto 

não possuem na literatura estudos com representatividade para dialogar sobre o assunto 

proposto.  

Os PCNEM propõem a Educação em Saúde como parte integrante das disciplinas do 

Ensino Médio, não devendo se manifestar de forma isolada ou como uma nova disciplina e 

acabar como “as outras”, sem o poder de reflexão a respeito dos demais temas transversais, 

limitando-se ao olhar biologicista e técnico. O aluno deve se sentir seguro em suas decisões 

relacionadas a saúde propiciando fazer escolhas que o tornem ator de sua cidadania.  

A partir da revisão da literatura associada às propostas dos PCNEM, foi possível 

concluir que muito ainda se tem a fazer para a melhoria do ensino no Brasil, principalmente 

quando se abordam temas transversais, muitas vezes esquecidos pela forte influência da 

educação tradicional, pautada em volume de conteúdo sem reflexão sobre sua aplicabilidade e 

sem levar em consideração o universo em que o jovem está inserido. A formação em Educação 

e Saúde está condicionada ao vínculo da escola e profissionais da educação e saúde ao Programa 

Saúde na Escola (PSE).  

As instituições de ensino que não possuem vínculo com o PSE não podem oferecer a 

seus professores esta formação continuada. Existe a necessidade de rever a formação superior 

do profissional da educação para que este possa formar cidadãos com autonomia e consciente 

de suas escolhas diante da sociedade, da política, da economia, da cultura e do meio ambiente. 
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Por fim, para formar pessoas transformadoras de uma sociedade e capazes de exercer seus 

direitos é necessário que toda a comunidade escolar participe desse processo de construção do 

conhecimento e que sejam consideradas as preocupações sociais.  

O presente estudo tem como relevância possibilitar ao Docente do Ensino Médio 

compreender de forma simplificada as propostas dos PCNEM no que tange a Educação em 

Saúde, tendo em vista a quantidade expressiva de informações contidas no documento que por 

sua vez dificultam a utilização do conteúdo proposto. Este estudo pretende contribuir para o 

mapeamento dos temas de Educação e Saúde na Escola, principalmente no que tange o Ensino 

Médio. Consideramos que o levantamento dos conteúdos de saúde previstos para serem 

trabalhados nas instituições de Ensino Médio no país, levando em conta sua perspectiva 

histórica, pode servir de base para novos estudos e auxiliar na observação das mudanças que 

ocorrem neste momento no país.  

A inserção da saúde na proposta pedagógica das escolas pode ter grande influência para 

entender o impacto no estilo de vida do estudante.  Principalmente se levarmos em conta os 

diversos fatores que impactam a saúde do estudante e a ameaça permanente que o espaço escolar 

vem sofrendo, tanto quanto a sua estrutura quanto às condições em que professores e alunos 

são submetidos. A transversalidade dos conteúdos de saúde pode ser utilizada para o 

aprofundamento dos estudos das políticas públicas ou, em oposição, uma proposta meramente 

higienista de melhoramento da saúde de cada indivíduo (lavar as mãos, escovar os dentes, 

combater a dengue etc.). O ambiente escolar possui espaço propício para a inserção da saúde 

de forma transversal ao currículo e possibilita resultados para a vida do indivíduo.  

Apresentar o conteúdo proposto pelos PCNEM de forma “acessível”, possibilita 

aprofundar e aprimorar o conhecimento dos Profissionais da Educação acerca das propostas de 

Saúde no Ensino Médio. Entretanto, capacitar o Docente para trabalhar com a Educação em 

Saúde, assim como construir um certo domínio destes temas depende de diversos fatores, entre 

eles: sua formação, extensão universitária e atualização profissional. É importante lembrar que 

boa parte da vida dos estudantes acontece dentro do ambiente escolar e não há dúvidas de que 

esse espaço pode ser utilizado para a melhoria significativa das condições de saúde, 

principalmente na prevenção e promoção da saúde, possibilitando ao adolescente 

empoderamento e autonomia para as escolhas saudáveis da vida. Novos trabalhos devem ser 
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desenvolvidos dando continuidade à formação profissional, possibilitando criar estratégias para 

que esse assunto seja discutido amplamente na escola para toda comunidade escolar. 

Os temas encontrados no documento, expostos no atual estudo e relacionados a 

literatura evidenciam a limitação do estudo na medida em que cada tema pode representar uma 

grande ciência. Ou seja, cada assunto tratado neste estudo pode ser tratado de forma mais ampla 

e minuciosa, não devendo restringir-se a uma abordagem subjetiva. 
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