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RESUMO 

Estudo sobre a promoção da saúde e a prática educativa em saúde desenvolvida com educandos, 

profissionais da saúde e da educação, no contexto do Programa Saúde na Escola, no município 

de Niterói-RJ, tendo em vista a construção de uma Tecnologia Educacional. Objetivo geral: 

compreender a concepção de profissionais da saúde, da educação e de educandos sobre 

promoção da saúde e práticas educativas em saúde, tendo em vista a construção de uma 

Tecnologia Educacional. Objetivos específicos: identificar palavras, conceitos e disciplinas 

relacionadas à prática educativa em saúde no Projeto Político Pedagógico das escolas pactuadas 

no Programa Saúde na Escola, no município de Niterói, que possuem 6º ano do ensino 

fundamental; analisar a prática educativa em saúde realizada pelos profissionais da saúde e da 

educação com estudantes do 6º ano dessas escolas; discutir sobre a promoção da saúde e a 

prática educativa em saúde na concepção desses profissionais e de educandos, tendo em vista 

sua aplicabilidade no contexto do Programa Saúde na Escola; construir uma Tecnologia 

Educacional para ser aplicada no contexto do Programa Saúde na Escola do município de 

Niterói. Pesquisa qualitativa com abordagem participativa do tipo Pesquisa-Ação desenvolvida 

em 5 escolas municipais pactuadas no Programa Saúde na Escola do município de Niterói e 5 

unidades do Programa Médico de Família vinculadas a essas escolas. Estudo realizado em 

quatro etapas: 1- As aproximações: levantamento preliminar e ajustes metodológicos; 2- A 

busca no Projeto Político Pedagógico: estudo documental por meio da análise do Projeto 

Político Pedagógico de cada escola participante; 3- O diálogo com os participantes: aplicação 

do questionário e realização de entrevistas com 10 profissionais das unidades de saúde e 

educação, vinculados às escolas de ensino fundamental pactuadas no PSE e 17 educandos 

representantes de turma do 6º ano; 4- A proposta de outro caminho: construção da Tecnologia 

Educacional. Os dados foram processados e organizados no software ATLAS.ti 8 versão 

8.4.21/2019 e analisados por meio da Análise de Conteúdo do tipo Temática. Pesquisa aprovada 

no Comitê de Ética e Pesquisa sob nº com aprovação nº 01430918.4.0000.5243/2019.  O estudo 

tem como referencial teórico o educador Paulo Freire. Após análise dos resultados, emergiram 

três categorias analíticas: O Projeto Político Pedagógico: a proposta educacional da escola; Os 

conceitos de saúde, prevenção e promoção da saúde na concepção de educadores e educandos; 

Dando voz aos educandos, profissionais da saúde e da educação. As conclusões revelaram uma 

lacuna quanto à contemplação dos eixos do Programa Saúde na Escola e a participação da 

equipe de saúde na elaboração do Projeto Político Pedagógico. A proposta de uma prática 

educativa progressista existente no Projeto Político Pedagógico é minimamente contemplada 

na prática realizada, uma vez que são desenvolvidas ações pontuais que fortalecem a visão de 

promoção da saúde como prevenção, evidenciando práticas intersetoriais incipientes entre a 

saúde e a educação. De modo geral, o planejamento das práticas educativas não acontece e, 

quando ocorre, é de forma elementar. A partir das sugestões dos participantes, elaborou-se um 

site como uma proposta de Tecnologia Educacional para que seja utilizado na prática educativa 

em saúde no ambiente escolar no âmbito do Programa Saúde na Escola no município de Niterói 

e que sirva de modelo para outros municípios brasileiros. 
Descritores: Serviços de Saúde Escolar. Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Tecnologia 

Educacional. Planejamento em Saúde.   
 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Study on health promotion and health educational practice developed with students, health and 

education professionals, in the context of the Health at School Program, in the city of Niterói-

RJ, with a view to the construction of an Educational Technology. General objective: to 

understand the conception of health professionals, of education and of students on health 

promotion and educational practices in health, with a view to the construction of an Educational 

Technology. Specific objectives: to identify words, concepts and disciplines related to health 

educational practice in the Political Pedagogical Project of the schools agreed in the Health at 

School Program, in the city of Niterói, which has the 6th year of elementary school; to analyze 

an educational health practice carried out by health and education professionals with 6th grade 

students from these schools; discuss health promotion and health educational practice in the 

conception of professionals and students, in view of its applicability in the context of the Health 

at School Program; build an Educational Technology to be applied in the context of the School 

Health Program in the city of Niterói. Qualitative research with a participatory approach of the 

Research-Action type developed in 5 municipal schools agreed in the Health Program in the 

School of the city of Niterói and 5 units of the Family Medical Program linked to these schools. 

Study carried out in four stages: 1- Approximations: preliminary survey and methodological 

adjustments; 2- The search in the Pedagogical Political Project: documentary study through the 

analysis of the Pedagogical Political Project of each participating school; 3- The dialogue with 

the participants: application of the questionnaire and execution according to 10 professionals 

from the health and education units, linked to the elementary schools agreed in the PSE and 17 

students representing the 6th grade class; 4- The proposal of another way: construction of 

Educational Technology. The data were processed and organized in the software ATLAS.ti 8 

version 8.4.21 / 2019 and displacement through thematic analysis of content. Research 

approved by the Ethics and Research Committee under nº with approval nº 

01430918.4.0000.5243 / 2019. The study is based on the theoretical framework of the educator 

Paulo Freire. After analyzing the results, three analytical categories emerged: The Pedagogical 

Political Project: the school's educational proposal; The concepts of health, prevention and 

health promotion in the conception of educators and students; Giving voice to students, health 

and education professionals. The Archives revealed a gap in terms of contemplating the axes 

of the Health at School Program and the participation of the health team in the elaboration of 

the Pedagogical Political Project. The proposal for a progressive educational practice existing 

in the Pedagogical Political Project is minimally contemplated in the practice carried out, since 

specific actions are developed that strengthen the vision of health promotion as prevention, 

showing incipient intersectoral practices between health and education. In general, the planning 

of educational practices does not happen and, when it occurs, it is elementary. Based on the 

suggestions of the participants, a website was developed as an Educational Technology 

proposal to be used in educational practice in health in the school environment within the scope 

of the Health at School Program in the municipality of Niterói and to serve as a model for other 

Brazilian municipalities. 

Descriptors: School Health Services. Health Education. Health Promotion. Educational 

Technology. Health Planning. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo deriva da vivência acadêmica e profissional da autora, iniciada 

durante o Curso de Residência de Enfermagem em Saúde Coletiva, realizado na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Nessa ocasião, desenvolveu-se um estudo de revisão integrativa para conhecer as vertentes 

educacionais que têm orientado as práticas de promoção da saúde nas escolas, despertando o 

interesse sobre a temática.  

Este estudo bibliográfico demonstrou que, embora o discurso atual no domínio da 

educação enfatize a tendência libertadora, a prática pedagógica predominante nas escolas tem 

evidenciado a continuidade da transmissão de conhecimentos desarticulado da realidade social 

e da experiência de vida dos discentes. Essa realidade precisa sofrer mudanças para se alcançar 

o sucesso das práticas educativas de promoção em saúde no âmbito da saúde escolar (LUQUEZ; 

SABOIA, 2017, p.182). 

Seguindo essa linha de pensamento, durante a realização do mestrado em Ciências do 

Cuidado em Saúde na UFF, realizou-se um estudo com o objetivo de analisar a prática educativa 

em saúde que vinha sendo feita por professores na turma de 6º ano da Escola Municipal 

Antineia Silveira Miranda do município de Niterói, Rio de Janeiro; e discutir a concepção dos 

educandos sobre saúde, suas demandas sobre essa temática e como gostariam de aprender tais 

conteúdos. 

Concluiu-se que a concepção dos estudantes sobre saúde ainda é equivocada, sendo 

entendida como prevenção de doença, com foco higienista, ou seja, no comportamento pautado 

na disseminação de regras e normas de higiene. As vertentes educacionais utilizadas por 

professores na prática da educação em saúde se imbricam e se alternam, ora progressistas, ora 

tradicionais. As principais demandas dos educandos sobre saúde estavam relacionadas ao 

desenvolvimento do corpo, ao meio ambiente e à higiene. Os estudantes sugeriram práticas 

educativas em saúde lúdicas e participativas. Entretanto, os professores referiram que quando 

as realizam, os educandos não as reconhecem como forma de aprendizagem, o que demonstra 

que são necessárias mudanças na prática educativa em saúde desenvolvida no espaço escolar, 
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implicando na reorientação de comportamentos e atitudes dos professores e educandos 

(LUQUEZ, 2017, p. 96; LUQUEZ et. al., 2020).  

Além disso, a pesquisadora integrou a Coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE) 

do Município de Niterói na área técnica da saúde, no período de 2015 a 2019, o que despertou 

o interesse em estudar essa temática, visto a potencialidade em contribuir para o 

desenvolvimento do PSE no município de Niterói. 

Portanto, a alternativa diante dessa realidade é repensar as concepções e práticas em 

saúde com base nos conceitos de promoção da saúde a partir de dois principais marcos 

históricos e conceituais para essa temática, são eles: a Carta de Ottawa e a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS). Antes da Carta de Ottawa, a promoção da saúde era identificada 

primordialmente como a correção de comportamentos individuais, que seriam os principais, se 

não os únicos, responsáveis pela saúde. Assim, tornou-se cada vez mais necessária uma 

proposta de superação do modelo biomédico centrado na doença como fenômeno individual e 

na assistência médica como intervenção. Dessa forma, a Carta de Ottawa representou o marco 

histórico internacional para a mudança de paradigma a partir das discussões baseadas na 

Declaração de Alma-Ata para os Cuidados Primários em Saúde, no documento da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sobre Saúde Para Todos e no debate ocorrido na Assembleia Mundial 

da Saúde (MACEDO; CRUZ; RIBEIRO, 2018). 

A Carta de Ottawa define promoção da saúde como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle desse processo a partir da aquisição de conhecimentos e de poder 

político por parte dos indivíduos e da comunidade (WHO, 1986). Assim, o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes pessoais favoráveis à saúde em todas as etapas da vida encontra-se entre 

os campos de ação da promoção da saúde. Ampliando o olhar que é imprescindível à divulgação 

de informações sobre a educação para a saúde em todos os espaços coletivos, como no lar, na 

escola e no trabalho. 

 No Brasil, a aprovação da PNPS em 2006, cujos fundamentos remontam à Carta de 

Ottawa, foi uma tentativa marcante do Ministério da Saúde (MS) em ratificar o compromisso 

na ampliação e qualificação das ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). O objetivo geral da PNPS consiste em 

promover a equidade e a melhoria das condições de vida e dos modos de viver, ampliando a 

potencialidade da saúde individual e coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde, 

decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais (BRASIL, 

2014b; GONÇALVES et al., 2020, p. 200).  
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Diante desse contexto, destaca-se que nas últimas décadas a comunidade escolar é vista 

como um espaço de cuidar em saúde viável na concretização de práticas de promoção da saúde. 

Tais práticas também contribuem na tomada de decisões favoráveis à saúde individual e 

coletiva, na criação de ambientes saudáveis e na consolidação de uma política intersetorial 

voltada à qualidade de vida, pautada no respeito ao indivíduo e à comunidade (BALBINO, 

2010, p. 33). 

Do mesmo modo, a visão dos países sobre a saúde escolar vem se modificando, o que 

tem propiciado uma relação de proximidade entre o setor Educação e Saúde. Resultados de 

vários estudos indicam que a prática educativa em saúde baseada no modelo hegemônico 

tradicional é focalizada no controle e na prevenção de doenças, mostrando-se pouco efetiva 

para estabelecer reorientação de atitudes e opções mais saudáveis de vida que minimizem as 

situações de risco à saúde de crianças e adolescentes (BRASIL, 2006, p. 35). 

Nesse sentido, a realização de práticas educativas em saúde nas escolas torna-se possível 

e determinante nos processos de promoção em saúde ao desencadear ações, promover 

discussões, estimular debates e apresentar perspectivas em relação aos processos de saúde e 

doença, além de fortalecer as relações sociais entre profissionais da educação e da saúde 

(RASCHE; SANTOS, 2013, p.609). 

A prática educativa em saúde é conceituada como todas as atividades desenvolvidas em 

conjunto com grupos sociais, derivados de conhecimentos que compõem as áreas 

interdisciplinares da saúde e da educação (ACIOLI, 2008, p. 117). As práticas educativas em 

saúde podem envolver trabalhos com as famílias, grupos, usuários e trabalhadores da área de 

saúde. São práticas que circulam nos mais variados cotidianos, constituindo espaços de 

vivências e encontros com os outros sujeitos portadores de diferentes saberes, experiências, 

necessidades e de produção de subjetividades, de sentidos e significados que vão sendo 

construídos e desconstruídos (BAGNATO et al., 2009, p. 652). 

No contexto das práticas educativas na saúde escolar, sabe-se que as ações promotoras 

de saúde requerem o envolvimento de diferentes profissionais, tanto da saúde quanto da 

educação, que compartilham ações comuns, tais como conhecer e lidar com os fatores de risco 

e vulnerabilidades que afetam sua comunidade escolar, promovendo e protegendo a saúde, com 

o propósito de impactar de maneira positiva a qualidade de vida, as condições de aprendizado 

e a construção da cidadania (BRASIL, 2009, p. 67). 

Nessa perspectiva, instituiu-se o PSE em nível nacional, em uma integração entre o MS 

e o Ministério da Educação (MEC), por um Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro 

de 2007. Essa proposta teve como objetivo contribuir para o fortalecimento de ações 



22 

 

 

intersetoriais na perspectiva do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio 

de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde aos alunos da rede pública de ensino 

(BRASIL, 2009, p. 20).  

Nesse contexto, ressalta-se que, no município de Niterói, o PSE ainda está em fase de 

aprimoramento e expansão da proposta. A cada nova pactuação é feito um acordo entre a 

Secretaria Municipal de Educação (SME)/ Fundação Municipal de Educação (FME) e a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)/ Fundação Municipal de Saúde (FMS) com o 

estabelecimento de escolas e metas a serem contempladas ao longo de 2 anos. Na vigência atual, 

o município de Niterói possui 46 escolas pactuadas, com aproximadamente 13.439 educandos 

pactuados no total, na faixa etária de 6 meses a 17 anos. 

Dessa forma, a proposta atual do PSE visa à diminuição de práticas técnicas e 

normativas que apontem para o controle de doenças, dando foco a uma perspectiva de 

fortalecimento da saúde dos escolares por meio da construção da capacidade para escolhas de 

vida saudável (SILVA et al., 2014b). Nesse cenário, indica-se a necessidade de um novo 

significado às práticas de promoção da saúde no espaço escolar, pensando em práticas 

educativas em saúde, tendo o cuidado como uma ação interativa, em que a educação é inerente 

ao cuidado, ou seja, essa relação implica em uma maneira de fazer e de pensar em ser 

pedagógico com a intencionalidade de promover informação e possibilitar a transformação 

(NIETSCHE; TEIXEIRA; MEDEIROS, 2014, p. 80) 

Para tal, é preciso um planejamento, levando em consideração as reais necessidades e 

articulações intersetoriais, para que as práticas sejam organizadas, contínuas e eficazes. Assim 

sendo, esta pesquisa tem como objeto a promoção da saúde e a prática educativa no contexto 

do Programa Saúde na Escola, tendo em vista a construção de uma Tecnologia Educacional. 

O presente estudo considera como referencial teórico os conceitos teórico-filosóficos de 

Paulo Freire, tais como dialética, dialogicidade, contextualização, problematização, reflexão, 

criticidade, conscientização, emancipação, libertação, autonomia e transformação. Esses 

conceitos foram utilizados como fundamentos teóricos nesta pesquisa devido à defesa de uma 

educação problematizadora em que o educando assume o papel de sujeito no processo ensino-

aprendizagem. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

 

A saúde do escolar passou a ser uma preocupação da OMS na América Latina desde a 

década de 1990. Nesse contexto, para a OMS, promoção da saúde é um processo que objetiva 

ampliar as possibilidades dos cidadãos de controlar, de forma crescente, os determinantes 

sociais da saúde e, como consequência, melhorar sua qualidade de vida. Assim, as ações visam 

garantir oportunidade a todos de fazerem escolhas mais favoráveis à saúde e de serem, portanto, 

protagonistas do processo de produção da própria saúde (BRASIL, 2011, p. 17). 

De tal modo, o discurso da saúde pública e as perspectivas de redirecionar as práticas 

de saúde vêm articulando-se em torno da ideia de promoção da saúde. Com isso, o MS propõe 

a PNPS em um esforço para o enfrentamento dos desafios de produção da saúde entendendo a 

promoção da saúde como um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política 

transversal, integrada e intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas da sociedade, visando 

romper com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento e reduzir 

a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem (BRASIL, 2010, p. 15). 

Buscando-se fortalecer a autonomia dos sujeitos, como um processo social e político, 

não limitado a práticas direcionadas a fortalecer as habilidades e capacidades dos indivíduos, o 

espaço escolar passou a ser reconhecido como apropriado para ações de promoção da saúde por 

meio de várias iniciativas de promoção da saúde. Nesse contexto, o PSE traz a possibilidade de 

ampliar os fatores protetores da saúde do escolar devendo considerar a geração de práticas 

adaptadas às realidades e demandas de cada contexto. Corroborando com essa afirmação, a 

nova Portaria do PSE nº 1.055, de 25/04/2017, focaliza em ações de promoção da saúde 

(BRASIL, 2017b). No entanto, ainda é um desafio, visto que os programas escolares 

implantados no Brasil permanecem fundamentados na vertente tradicional com poucas 

estratégias inovadoras de ensino. Desse modo, no âmbito da promoção da saúde, ainda se 

destacam as práticas curativas e assistenciais e as de promoção da saúde têm sido confundidas 

com as de prevenção, influenciadas pelo antigo conceito (CZERESNIA, 2009, p. 44). 

São apontadas como uma das problemáticas do PSE inconsistências entre a concepção 

de promoção à saúde adotada na construção do PSE por parte dos profissionais, que 

desenvolvem ações com uma visão muito limitada, resumindo-a ao desenvolvimento de hábitos 

alimentares e de higiene. Assim, a compreensão quanto ao conceito de promoção da saúde pelos 

profissionais é apontada como um grave problema que compromete seu alcance (COUTO et 

al., 2016, p. 385). 
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Corroborando com essa afirmação, o estudo de Luquez et al. (2020, p. 6) observou que 

muitos profissionais não percebem a saúde como uma questão global, tendo uma concepção de 

trabalho/cuidado em saúde reduzido ao corpo biológico. Desse modo, perpetuam a visão 

higienista e de isolamento da própria instituição em relação aos outros setores que fazem parte 

do mesmo contexto em que estão inseridos. As ações educativas são executadas de forma 

isolada e sem articulações com contexto sociocultural.  

Nesse contexto, no âmbito escolar, essas práticas ainda são incipientes, com 

intervenções pontuais focadas na prevenção de doenças, mantendo a relação entre saúde e 

educação fundamentada no modelo biomédico, em concepções tradicionais, e discutida por 

áreas do conhecimento que estudam as questões biológicas, observando-se dificuldade em 

incluí-la como um tema transversal. Além disso, há a necessidade de aproximar teoria da prática 

por meio da seleção de estratégias de ensino-aprendizagem que facilitem a discussão do tema, 

mas principalmente que permitam e favoreçam a participação ativa do educando em todo o 

processo (NOTHAFT, 2014, p. 284).  

Bedoya (2013, p. 70) em seu estudo não identificou diretriz ou planejamento para a 

compreensão da saúde como algo complexo, ligado ao seu caráter multidimensional, e os 

determinantes socio-históricos do bem-estar humano, social e ambiental. Portanto, reforça-se 

que o planejamento e a oferta de atividades ainda se mostram irregulares. Alguns exemplos 

também sugerem que as atividades intersetoriais são esporádicas. No estudo de Faria et al. 

(2013, p. 161), os profissionais revelaram que cada prática de promoção da saúde tem sua 

abordagem específica e cada profissional faz aquilo que entende que lhe cabe, não havendo 

uma correlação ou um maior envolvimento de profissionais de várias especialidades em uma 

mesma atividade. Ações promovidas por iniciativas individuais podem interferir nos resultados 

e na continuidade das práticas. 

Dessa forma, mesmo que o arcabouço conceitual da promoção da saúde traga iniciativas 

mais reflexivas e dialógicas como referências, a partir da experiência prática dos atores, 

observou-se que ainda há ênfase em fatores comportamentais em detrimento dos fatores de 

ordem contextual. Propostas impostas de cima para baixo e muito centradas acabam sendo 

entraves na necessária troca de saberes e experiência e, ainda, tendem a provocar resistência 

dos profissionais (CZERESNIA, 2009, p. 40).  

O modelo dominante de formação em saúde ainda permanece centrado no ensino das 

doenças, por meio de aulas teóricas, estratégias de ensino-aprendizagem focalizadas no 

profissional, com prática predominantemente hospitalar e enfoque no conhecimento técnico-

científico. No entanto, esse modelo apresenta limitações para atender às necessidades do SUS 
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e vem sofrendo críticas nas últimas décadas. As propostas para um modelo inovador incluem 

ensino centrado na saúde com ênfase em práticas de promoção à saúde, com estratégias 

focalizadas no aluno, que permitam autonomia na construção do conhecimento e valorização 

de atitudes, habilidades, além do conhecimento técnico (BIVANCO-LIMA et al., 2013, p. 125).  

Destarte, a problemática do estudo em tela é que, de modo geral, as práticas educativas 

em saúde nas escolas são desenvolvidas de forma pontual, fundamentadas na vertente 

pedagógica tradicional, com pouco planejamento e pensamento no impacto da ação, 

continuidade e contextualização em que devem estar inseridas. Há precária articulação entre os 

atores sociais envolvidos precisando ser estudada e discutida de uma forma mais ampla. Dessa 

forma, quando a promoção da saúde é vista como foco da prática educativa em saúde na escola, 

em geral é desenvolvida com pouca consideração do contexto em que o educando está inserido, 

das possíveis causas e problemas que poderão surgir caso não seja pensada uma ação de 

promoção da saúde para a realidade em questão. Assim, fica evidente a necessidade de 

construção de uma Tecnologia Educacional (TE) visando à prática educativa em saúde, tendo 

em vista a promoção da saúde com escolares. 

Portanto, ressalta-se que as TE podem contribuir no processo ensino-aprendizagem na 

medida em que favorecem processos participativos desde que as necessidades dos atores sociais 

sejam o ponto de partida para a produção da TE, contribuindo, assim, para que a atividade 

educativa possa se desenvolver com participação ativa das pessoas, produzindo a reflexão das 

informações recebidas e produção de conhecimento a partir de uma discussão crítica sobre dada 

realidade e suas repercussões na saúde de modo geral. Além de intensificar o processo de viver 

e conviver em comunidade, que contribuem para o educar-cuidar com autonomia (TEIXEIRA, 

2020, p. 350). 

 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

No tocante à política de saúde escolar, o PSE, mesmo após uma década de existência, 

ainda conta com uma carência de estudos que analisem suas ações de promoção à saúde e que 

proponham novas formas e organizações dessas ações nas escolas brasileiras. (COUTO et al., 

2016, p. 385). Há estudos que revelam a lacuna existente entre teoria e prática, indicando a 

necessidade de desenvolvimento de intervenções com metodologias progressistas e inovadoras 
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nas práticas educativas em saúde (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013, p. 2159; SITYÁ et al., 

2014, p. 295). 

Assim, reforça-se a necessidade dos profissionais da educação e da saúde em aplicar 

estratégias educacionais, extrapolando as práticas educativas em saúde baseadas em ações 

pontuais e que não valorizam as verdadeiras necessidades, desejos e aspirações dos seus 

integrantes. Nesse contexto, as evidências do benefício de atividades participativas na 

promoção da saúde visando à aprendizagem significativa devem ser consideradas. Onde a 

aprendizagem significativa é vista como o processo em que aluno concede significado à sua 

realidade, no momento em que constrói um novo conhecimento a partir do conhecimento 

anterior. Caracterizando-se pela interação não literal e não arbitrária entre conhecimentos 

prévios e conhecimentos novos. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado 

para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados dentro da sua realidade 

(SANTOS; ARCHANJO, 2017).  

Diante desse cenário, há políticas sociais com propostas inovadoras e intersetoriais, 

porém a resistência a esses modelos de serviço e burocracias contribuem para o insucesso dessas 

experiências devido à predileção pela reprodução de modelos já estabelecidos. Torna-se 

indispensável a elaboração de planos de estudo convergentes com as necessidades que as 

escolas apresentam (CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015, p. 395). Nesse contexto, 

têm-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a PNPS e o PSE, os quais têm 

contribuído para a criação de um cenário favorável ao debate acerca de uma política nacional 

de saúde nas escolas (BRASIL, 2012, p. 19; BRASIL, 2010, p. 17; BRASIL, 2009, p.10). 

Vale ressaltar que, nas últimas décadas, reflexões e estudos sobre o cuidado no âmbito 

da saúde humana têm se mostrado necessários. O espaço escolar vem se tornando objeto de 

pesquisas que passam a ser destaques, principalmente quanto à sistematização de práticas, as 

quais são construídas e utilizadas em prol do cuidado de escolares (NIETSCHE; TEIXEIRA; 

MEDEIROS, 2014, p.76). 

Diante desse contexto, com a finalidade de ampliar o conhecimento existente sobre 

como são planejadas e executadas as ações de promoção da saúde nas escolas, realizou-se uma 

revisão nas produções científicas por meio de uma revisão integrativa que teve por objetivo 

investigar como são planejadas e desenvolvidas as ações de promoção da saúde, nas escolas do 

Brasil, a partir da visão de profissionais da saúde e educação. 

Seguiram-se as seis etapas inerentes ao método de revisão integrativa, são elas: 

estabelecimento da questão de pesquisa e objetivos da revisão; critérios de inclusão e exclusão 

dos artigos (seleção da amostra); categorização dos estudos; análise dos resultados; discussão 
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e apresentação dos resultados; e síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008, p. 761). 

Para definição da questão da pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO, composta por três 

elementos, para que a pergunta fundamentasse a busca bibliográfica: o paciente, população ou 

problema (P), que neste estudo foram os profissionais de saúde e educação; o interesse (I), 

planejamento e desenvolvimento das ações de promoção da saúde; e o contexto (Co), a escola. 

Dessa forma, teve-se como questão norteadora: como são planejadas e desenvolvidas ações de 

promoção da saúde nas escolas do Brasil a partir da visão dos profissionais de saúde e educação 

sobre essa temática? 

A pesquisa foi conduzida por duas pesquisadoras independentes no período de 

06/02/2020 a 22/02/2020, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), 

via portal PubMed. Os descritores foram definidos de acordo com cada base de dados 

consultada, sendo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na LILACS e o Medical Subject 

Headings (MeSH) na Medline/ Pubmed. Os DeCS e MeSH utilizados, respectivamente, foram 

educação em saúde/ health education; serviços de saúde escolar/ school health services; 

promoção da saúde/ health promotion; planejamento em saúde/ health planning; pessoal de 

saúde/ health personnel; pessoal de educação/ educational personnel e estudantes/ students. 

Realizou-se o cruzamento dos termos de busca, descritores na LILACS e os MeSH terms no 

PubMed com o uso dos operadores booleanos AND e OR. 

Os critérios de inclusão foram estudos publicados que estivessem disponíveis na íntegra, 

nos idiomas português, espanhol e inglês, que retratassem a temática sobre planejamento e 

desenvolvimento das ações de promoção da saúde no contexto escolar, incluindo publicações 

em que os participantes do estudo eram alunos, desde que descrevessem como as ações 

educativas foram planejadas e desenvolvidas pelos profissionais, no período de janeiro 2007 a 

dezembro 2019. Esse recorte temporal foi escolhido devido ao surgimento do PSE em 2007 

(BRASIL, 2017b, p, 03). Os critérios de exclusão foram documentos como teses, dissertações 

e capítulos de livros, além de artigos que não reportavam a realidade brasileira, que não 

corresponderam às questões de pesquisa e que se repetiram nas bases de dados. 

O caminho percorrido está descrito pelo fluxograma apresentado na Figura 1, baseado 

no checklist PRISMA. 
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Figura 1 - Fluxograma de busca e seleção dos artigos 

 

Fonte: próprio autor, 2020. 

 

Ao fazer uma análise da figura acima, observa-se que inicialmente 2.907 artigos foram 

identificados por meio da busca nas bases de dados. Desse total de artigos, elegeram-se 369 

estudos após aplicação dos critérios de inclusão. A partir de então, aplicaram-se os critérios de 

exclusão em três momentos. No primeiro momento, excluíram-se 233 estudos que não 

reportavam a realidade brasileira, obras como teses, dissertações, capítulos de livros e artigos 

que não estavam publicados na íntegra a partir da leitura dos títulos e/ou resumos das 
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publicações, finalizando um número de 136 artigos. No segundo momento, descartaram-se 52 

artigos pela ocorrência de duplicidade, restando 84 estudos. No terceiro e último momento de 

exclusão, realizou-se a leitura da publicação na íntegra para verificar a adequação do tema e 

questões de pesquisa e 64 artigos foram excluídos. Dessa forma, o corpus de análise ficou 

caracterizado com 20 artigos científicos. 

As informações obtidas foram sintetizadas e os resultados foram interpretados mediante 

análise descritiva, utilizando uma planilha Excel® que contemplou as seguintes informações: 

ano de publicação; título do artigo; base de dados; revista; região do Brasil; tipo de estudo; 

objetivos e síntese dos resultados. Os artigos foram numerados aleatoriamente para análise 

precedidos da letra A, referente à palavra Artigo. Posteriormente, construíram-se as categorias 

analíticas de acordo com os objetivos da revisão e pergunta norteadora. 

Com base nas informações extraídas dos 20 estudos selecionados, elaborou-se o quadro 

analítico, Quadro 1, segundo o número do artigo, título, ano, base de dados, periódico e região 

do Brasil.  

 

Quadro 1 - Distribuição dos estudos segundo número do artigo, título, ano, base de dados, 

periódico e região do Brasil 

Nº Título Ano Base de 

Dados 

Revista Região do 

Brasil/ 

Estado 

A1 The school health program: 

teachers’ perceptions 

2015 PUBME

D 

Invest Educ 

Enferm 

Nordeste/ 

Ceará 

A2 Promoção de saúde nas escolas na 

perspectiva de professores do 

ensino fundamental 

2013 LILACS  

Rev. Eletr. Enf. 

Nordeste/ 

Paraíba 

A3 Percepções de profissionais de 

saúde da família e de educação 

sobre a promoção da saúde no 

ambiente escolar 

2013 LILACS Rev APS Sudeste/ 

Minas Gerais 

A4 Educators´ perspective on 

adolescente sexuality: Possible 

education practices 

2014 LILACS REME Sul/ Santa 

Catarina 

A5 Promoção da saúde no programa 

saúde na escola e a inserção da 

enfermagem 

2014 LILACS REME Sudeste/ 

Minas Gerais 
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A6 Projetos e práticas em educação 

para a saúde na educação física 

escolar: possibilidades! 

2015 LILACS Rev. Educ. 

Fís/UEM 

Sudeste/ 

Espírito 

Santo 

A7 Análise da Intersetorialidade no 

Programa Saúde na Escola 

2016 LILACS Revista Brasileira 

de Educação 

Médica 

Nordeste/ 

Pernambuco 

A8 Escolas promotoras de saúde 

 

2008 LILACS 

 

Rev. Brasileira de 

Crescimento e 

Desenvolvimento 

Humano 

Sul/ Santa 

Catarina 

A9 Orientação sexual: conhecimentos 

e necessidades de professores de 

um colégio público de Goiânia-

GO 

2008 LILACS 

 

Rev. Eletrônica de 

Enfermagem 

Centro-

Oeste/ Goiás 

A10 A promoção da saúde na educação 

infantil 

 

2008 LILACS 

 

Rev. Interface: 

Comunicação, 

Saúde, Educação 

Nordeste/ 

Ceará 

A11 Educative practices and atitudes 

within the pre-school 

environment: evaluating the 

education professionals 

2008 LILACS 

 

Brazilian Oral 

Research 

Sudeste/ Rio 

de Janeiro 

A12 Percepção dos educadores e 

coordenadores de uma creche 

sobre processo educativo em 

saúde desenvolvido com 

abordagem multiprofissional 

2009 LILACS 

 

Rev. de Atenção 

Primária à Saúde 

Sudeste/ São 

Paulo 

A13 A abordagem do álcool no 

contexto do ensino fundamental: a 

reconstrução socioimaginária dos 

docentes 

2010 LILACS Rev. Latino-

americana de 

Enfermagem 

Sudeste/ Rio 

de Janeiro 

A14 Hábitos alimentares e prática de 

atividade física em escolares: 

relato de uma experiência de 

educação em saúde 

2011 LILACS 

 

Rev. de Atenção 

Primária à Saúde 

Sudeste/ Rio 

de Janeiro 
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A15 Oficinas educativas como 

estratégia de promoção da saúde 

auditiva do adolescente: estudo 

exploratório 

2013 LILACS Audiology: 

Communication 

Research 

Sul/ Paraná 

A16 Intervenção educativa sobre 

violência com adolescentes: 

possibilidade para a enfermagem 

no contexto escolar 

2014 LILACS Escola Anna 

Nery Rev. De 

Enfermagem 

Nordeste/ 

Pernambuco 

A17 O enfermeiro e a temática da 

hanseníase no contexto escolar: 

relato de experiência 

2015 LILACS Rev. de Pesquisa: 

Cuidado é Funda-

mental 

Nordeste/ 

Rio Grande 

do Norte 

A18 Facilidades e dificuldades na 

implantação do Programa Saúde 

na Escola em um município do 

nordeste do Brasil 

2018 LILACS Resvista Cuidarte Nordeste/ 

Rio Grande 

do Norte 

A19 A percepção de educadores sobre 

a escola promotora de saúde: um 

estudo de caso 

2007 LILACS RevBras 

Crescimento 

Desenvolv. Hum. 

Sudeste/ São 

Paulo 

A20 School health promotion and use 

of drugs among students in 

Southern Brazil 

2018 PUBME

D 

Revista de Saúde 

Pública 

Sul/ Rio 

Grande do 

Sul 

Fonte: próprio autor, 2020. 

 

Conforme descrito no quadro acima, dos 20 artigos científicos selecionados como 

corpus de análise, 18 (90%) são provenientes da LILACS e dois (10%) do PubMed. Quanto ao 

ano de publicação, compreendidos entre 2007 e 2019, em 2007, encontrou-se um (5%) artigo; 

em 2008, quatro (20%); em 2009, um (5%) artigo; em 2010, um (5%) artigo; em 2011, um (5%) 

artigo; em 2013, três (15%) artigos; em 2014, três (15%) artigos; em 2015, três (15%) artigos; 

em 2016, um (5%) artigo; e em 2018, dois (10%) artigos. Não foi encontrado nenhum artigo 

em 2012, 2017 e 2019.  

Ao analisar as publicações por regiões do Brasil, percebe-se que oito (40%) artigos são 

provenientes da região Sudeste, sete (35%) da região Nordeste, quatro (20%) da região Sul e 

um (5%) da região Centro-oeste. Não foram encontradas publicações provenientes da região 

Norte do Brasil.  

Os artigos também foram avaliados quanto ao tipo de estudo, os objetivos e a síntese 
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dos resultados conforme descritos no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Distribuição dos estudos segundo tipo de estudo, objetivos e síntese dos resultados 

Nº Tipo de 

estudo 

Objetivos Síntese dos Resultados 

A1 Descritivo 

de 

abordagem 

qualitativa 

Entender a percepção dos 

professores sobre o programa 

de saúde escolar e sua relação 

com as atividades de educação 

em saúde desenvolvidas na 

escola. 

Os professores têm uma visão assistencialista 

do PSE, não referem integração entre os 

professores e profissionais da saúde com 

conteúdo não relacionado ao interesse dos 

adolescentes. Ações educativas em saúde na 

escola se resumem a avaliações clínicas, 

descontextualizadas, com foco na prevenção 

de algumas doenças. Os participantes relatam 

ações isoladas e executadas por diferentes 

agentes. Há uma necessidade de relação mais 

próxima a fim de otimizar esforços para 

promover a saúde escolar. 

A2 Descritivo 

de 

abordagem 

qualitativa 

Caracterizar como as 

atividades de promoção da 

saúde são desenvolvidas pelos 

professores do ensino 

fundamental das escolas 

públicas de ensino fundamental 

de um município da Paraíba.  

Ações de educação em saúde são integradas às 

datas comemorativas e campanhas, com 

iniciativa apenas do setor saúde, aspecto que 

incentiva ações pontuais, descontextualizadas 

e com acentuado aspecto normativo, 

prescritivo e de fundamentação biológica. 

Desconsideram-se o planejamento coletivo e a 

avaliação das ações executadas. 

A3 Explorató-

rio de 

abordagem 

qualitativa 

Investigar a percepção de 

profissionais de saúde e 

educação sobre a importância 

da promoção da saúde 

realizada pela Estratégia Saúde 

da Família, em escolas públicas 

do município de Juiz de 

Fora/MG. 

Os entrevistados consideraram importantes as 

ações com foco no desenvolvimento de 

hábitos saudáveis e prevenção de doenças. As 

ações realizadas muitas vezes são palestras, 

ora são teatros e orientações gerais. Contudo, 

observou-se que não existe uma regularidade 

de oferta e planejamento. 

A4 Descritivo 

com 

Conhecer a concepção dos 

educadores sobre adolescência 

e sexualidade e evidenciar 

Os professores afirmam que a educação sexual 

é uma área complexa e de difícil abordagem. 

Mostram-se temerosos e pouco preparados 
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abordagem 

qualitativa 

estratégias utilizadas quando 

discutem o tema sexualidade. 

para abordar o assunto. Apresentam visões 

diferentes sobre o processo de adolescer e da 

sexualidade. Alguns utilizam metodologias de 

ensino tradicionais e outros adotam estratégias 

participativas, valorizando o diálogo. 

Concluiu-se que a discussão sobre sexualidade 

na adolescência, no âmbito escolar, ainda é 

incipiente, centrada em visões tradicionais e 

discutida por áreas do conhecimento que 

estudam as questões biológicas. Sendo assim, 

observa-se dificuldade de incluí-lo como um 

tema transversal. 

A5 Estudo de 

caso de 

abordagem 

qualitativa 

Analisar o Programa Saúde na 

Escola (PSE) em um município 

do estado de Minas Gerais, 

identificando sua organização, 

a atuação dos profissionais de 

enfermagem e sua inserção no 

campo da promoção da saúde. 

Os resultados indicam que o PSE se encontra 

em processo de consolidação, com ações que 

variam desde avaliação de risco e mudança de 

comportamento até aquelas que reforçam a 

escola como espaço potencial para a promoção 

da saúde. Notaram-se desafios como a 

transferência de responsabilidade para a escola 

na formação de hábitos, comportamentos e 

valores como se fosse esse o único ou o 

principal lugar no desenvolvimento da 

cidadania e no cuidado à saúde. A relação 

entre saúde e educação apresenta-se como 

outro desafio a ser superado. Destaca-se o 

papel dos enfermeiros nas ações educativas em 

saúde com potencial de responder às questões 

de saúde escolar. Concluiu-se que é preciso 

avançar em inovações tecnológicas 

educacionais no âmbito das práticas do PSE 

que ressignifiquem a escola como cenário da 

promoção da saúde, em uma visão que 

considere o potencial de produção de 

cidadania e mudanças nesse espaço. 

A6 Pesquisa- 

ação de 

Investigar como o tema da 

saúde é e/ou pode ser abordado 

Desenvolveram-se cinco projetos que 

tematizaram a saúde. Buscou-se trabalhar com 



34 

 

 

abordagem 

qualitativa 

nas práticas pedagógicas de 

Educação Física (EF) escolar e 

suas contribuições no 

desenvolvimento da educação 

para a saúde. 

um conceito ampliado de saúde, superando a 

concepção clássica de ausência de doença, 

orientada pela biologia. Compreende-se que a 

saúde é um tema de responsabilidade de toda 

a escola, e não uma exclusividade da Educação 

Física. Para essa disciplina, a saúde é uma 

questão pedagógica, com intervenções 

específicas, ligadas à cultura corporal de 

movimento, podendo construir espaços de 

relacionamentos mais saudáveis. 

A7 Estudo de 

caso de 

abordagem 

qualitativa 

Conhecer e analisar o processo 

da intersetorialidade no PSE 

em um município da Região 

metropolitana de Pernambuco. 

 

A pesquisa revelou que o maior dilema do PSE 

é operar uma política intersetorial, explicitada 

em um ambiente com atores que possuem 

agendas setoriais previamente montadas e sem 

espaço suficiente. Tal fato leva à dificuldade 

em conciliar os tempos institucionais dos 

vários setores, o comprometimento e 

envolvimento setorial, impedindo a 

sustentabilidade das ações. Mudanças estão 

sendo implementadas, mas o que se observa é 

a escassez de capacitação e educação 

permanente, além da inexistência de 

protocolos que norteiem o desenvolvimento de 

ações intersetoriais. Identificou-se o conceito 

do PSE alinhado ao conceito governamental, a 

importância do PSE, a baixa credibilidade do 

PSE, a baixa credibilidade da gestão municipal 

e a deficiência de capacitações. Além do 

conceito de intersetorialidade restrito, 

intersetorialidade saúde/educação no PSE, 

conflito de interesses entre os setores saúde e 

educação, deficiência na comunicação e 

poucos interlocutores. 

A8 Descritivo 

com 

Propor um processo de 

educação continuada, para que 

as escolas se tornem 

O conceito de saúde dos professores limita-se 

ao bem-estar físico focado no modelo 

biomédico. Não relacionam saúde com 
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abordagem 

qualitativa 

promotoras de saúde, por meio 

da identificação da percepção 

dos professores em relação aos 

temas saúde, promoção e 

educação em saúde e a 

necessidade de capacitação nos 

mesmos temas. 

qualidade de vida. O conceito de educação em 

saúde é a transmissão de informações sobre 

cuidados de higiene. Dentro do ambiente 

escolar são realizadas ações com ênfase na 

transmissão de conceitos relacionados à 

higiene corporal. A identificação dos 

problemas de saúde dos escolares somente era 

realizada quando os alunos manifestavam 

sintomas de doenças. 

A9 Descritivo- 

exploratóri

o de 

abordagem 

quantitativa 

 

Verificar o conhecimento dos 

professores sobre educação 

sexual e prevenção de DST, 

bem como identificar o nível de 

dificuldade dos mesmos ao 

lidar com essa temática no 

ambiente escolar. 

 

Os profissionais de educação possuem 

dificuldades para trabalhar a temática 

educação sexual no ambiente escolar. As 

respostas sinalizam um despreparo técnico, 

com falta de informações recentes sobre a 

temática, vergonha ou o tabu os impede de 

falar sobre o tema e ainda a falta de recursos 

didáticos disponíveis na escola. A maioria 

encontrou dificuldades de abordar o tema pelo 

desconhecimento sobre o papel da escola no 

desenvolvimento da orientação sexual, bem 

como a não distinção entre orientação sexual, 

educação sexual e o papel da família. 

A10 Descritivo 

com 

abordagem 

qualitativa 

 

Descrever o trabalho de 

promoção da saúde 

desenvolvido por uma escola 

de educação infantil que 

incorpora princípios de 

promoção da saúde em sua 

prática pedagógica, 

investigando seis sujeitos que 

vivenciaram o processo. 

O cuidado foi considerado, pela equipe 

pedagógica, como elemento presente no 

trabalho de promoção da saúde na educação 

infantil.  A escola utiliza a Pedagogia de 

Projetos, com temas sobre alimentação 

saudável e higiene na escola, como referencial 

de proposta metodológica. 

A11 Descritivo 

com 

abordagem 

quanti-

qualitativa 

Avaliar as práticas e atitudes 

em relação à atenção à saúde 

bucal de 245 profissionais da 

educação que trabalham em 24 

A maioria dos profissionais de educação 

mostrou atitudes positivas em relação à 

atenção à saúde bucal preventiva, 

respondendo positivamente ao próprio 

envolvimento em programas de educação em 
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pré-escolas municipais 

públicas em Niterói. 

 

 

saúde que visam promover hábitos orais 

saudáveis entre escolares e em outros estudos. 

Os profissionais de educação também 

acreditaram que estabelecer um intercâmbio 

com os dentistas é importante porque esses 

profissionais são reconhecidos como parceiros 

ideais para desenvolver programas de 

educação em saúde, bem como as seguintes 

atividades integradas: projetos pedagógicos; 

debates; discussões em grupo; palestras; 

oficinas; elaboração de materiais educativos; e 

conferências. 

A12 Descritivo-

exploratóri

o de 

abordagem 

qualitativa 

 

Verificar a percepção dos 

educadores e coordenadores do 

Centro de Educação Infantil 

Parque Santa Rita sobre o 

processo educativo 

desenvolvido por meio da 

abordagem multiprofissional, 

considerando a proposta de 

atuação intersetorial (saúde - 

educação) e as relações entre 

família - escola - comunidade 

dentro da lógica ampliada de 

atuação do Programa Saúde da 

Família. 

Para elaboração de estratégias pedagógicas, 

considerou-se a realidade local, levando-se em 

conta os aspectos socioeconômicos e culturais. 

O trabalho educativo pode criar condições 

para que os partícipes construam um novo 

conhecimento, reconstruindo cenas em um 

processo contínuo de acesso a materiais e 

informações.  A equipe buscou dialogar com 

os profissionais e, no trabalho com as crianças, 

tentou identificar seus interesses e 

expectativas para que o processo de troca fosse 

enriquecedor. 

A13 Descritivo 

com 

abordagem 

qualitativa 

a) Identificar as estratégias 

pedagógicas desenvolvidas 

pelos professores do ensino 

fundamental, na abordagem 

sobre o álcool com os 

adolescentes;  

b) Analisar as atitudes, crenças, 

valores e práticas dos 

professores do ensino 

Nas representações dos professores, o foco das 

principais políticas públicas sobre o uso ou do 

abuso do álcool é direcionado para o 

adolescente. Contudo, o docente necessita 

abordar o assunto em seu dia a dia 

profissional, independente de seus 

conhecimentos. Fato que gera cotidiano tenso 

em que oportunidades de educação em saúde 

são perdidas como consequência das 

dificuldades de compreensão do assunto. 
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fundamental em relação ao 

álcool; 

c) Discutir as repercussões das 

atitudes, crenças, valores e 

práticas dos professores sobre 

álcool, na interlocução com os 

alunos e na implementação das 

estratégias suprarreferidas. 

Sugeriu-se a participação do enfermeiro como 

educador de saúde, no processo de 

transformação da escola, com aparato técnico-

científico e legal para desenvolver programas, 

visando à promoção da saúde.  Quanto às 

estratégias pedagógicas desenvolvidas, grande 

parte dos depoentes afirmou utilizar dinâmicas 

de grupo para facilitar a discussão em sala de 

aula, leitura de textos atuais, dramatização, 

redação, vídeos e, também, aulas programadas 

dentro dos conteúdos previstos para 

determinadas disciplinas, como Ciências e 

Arte. 

A14 Descritivo 

com 

abordagem 

quantitativa 

 

Conhecer os hábitos 

alimentares e estilo de vida dos 

alunos de uma escola pública 

da cidade do Rio de Janeiro 

visando à promoção de ações 

educativas voltadas às 

necessidades de saúde dos 

alunos dessa escola. 

As atividades foram desenvolvidas com base 

em técnicas de dinâmica de grupo visando não 

só valorizar a participação do grupo, como 

também identificar o conhecimento dos 

estudantes sobre o tema, estimular seu 

interesse por ele, conhecer suas perspectivas e 

as possibilidades de adoção, pelos alunos, das 

competências trabalhadas. 

A15 Pesquisa-

ação de 

abordagem 

qualitativa 

Desenvolver e avaliar oficinas 

educativas sobre saúde auditiva 

e exposição a ruídos de 

adolescentes escolares da rede 

pública de ensino médio. 

O trabalho em grupo, na forma de oficinas ou 

outros, possibilitou a quebra da tradicional 

relação vertical que existe entre o profissional 

da saúde e o sujeito da sua ação. Utilizou-se 

uma estratégia facilitadora da expressão 

individual e coletiva das necessidades, 

expectativas e circunstâncias de vida que 

influenciam a saúde. Destacou-se a 

importância das ações educativas baseadas no 

comportamento relacionado às atitudes e aos 

hábitos auditivos de crianças e adolescentes, 

permitindo a construção da consciência 

coletiva e o encontro da reflexão com a ação.  

A16 Pesquisa-

ação de 

Realizar uma intervenção 

educativa com adolescentes 

Refletiu a necessidade de um trabalho 

valorativo que dê aos adolescentes o poder da 
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abordagem 

qualitativa 

sobre a violência no contexto 

escolar utilizando a 

metodologia de Círculos de 

Cultura. 

fala, da protagoniza-ação e da expressão 

artística como instrumento singular para uma 

ação educativa comprometida com a 

consciência crítica da realidade e o 

empoderamento dos atores envolvidos. A 

escola foi eleita como ambiente propício para 

ações de promoção à saúde, podendo 

constituir campo profícuo para construção de 

propostas de prevenção da violência.  

A17 Relato de 

experiência 

com 

abordagem 

qualitativa 

Avaliar o conhecimento de 

escolares acerca da hanseníase 

e implementar ações de 

educação em saúde sobre essa 

temática. 

Sugeriu-se a identificação de 

conhecimentos prévios daqueles com os quais 

fosse realizada a ação de educação em saúde.  

Ressaltou-se a importância das ações serem 

operacionalizadas de modo horizontalizado, 

com base na escuta ativa e no relacionamento 

humanizado, superando a mera transmissão de 

conteúdos.  

A18 Descritivo 

com 

abordagem 

quantitativa 

Identificar as facilidades e 

dificuldades na implantação do 

Programa Saúde na Escola em 

município do Nordeste 

brasileiro. 

A satisfação dos profissionais e a articulação 

entre os setores saúde e educação foram 

elementos facilitadores na implantação do 

Programa Saúde na Escola. No entanto, 

insuficiência de recursos materiais e 

financeiros e excesso de atribuições no 

processo de trabalho foram exemplos de 

fatores que comprometem sua implantação. 

A19 Estudo de 

caso com 

abordagem 

qualitativa 

Identificar o entendimento e a 

percepção que educadores de 

uma escola pública paulistana 

têm quanto às temáticas 

educação em saúde e promoção 

da saúde na escola e quanto às 

práticas desenvolvidas no 

ambiente escolar para 

promover saúde. 

Identificou-se que ações educacionais são 

bastante heterogêneas, mas há predominância 

de uma concepção especialista, ou seja, o 

professor de Ciências foi considerado o mais 

habilitado a desenvolver práticas de educação 

em saúde. Também se observou a tendência à 

visão assistencialista, que se baseia na 

preocupação com o cuidado pontual, sem, 

muitas vezes, considerar condições histórico-

sociais da comunidade escolar. Quanto ao 

desenvolvimento de ações relacionadas à 
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promoção da saúde, a maioria dos professores 

exclui-se do processo de planejamento e 

execução, e atribui esse papel ao diretor e ao 

coordenador pedagógico. Assim, sua atuação 

foi marcada pela realização de tarefas, 

definidas pelos que ocupam outras funções, 

caracterizando um distanciamento entre as 

atividades de planejamento e as de ação. 

A20 Estudo 

descritivo-

exploratóri

o com 

abordagem 

quantitativa 

. 

Analisar a relação entre 

condições de promoção de 

saúde nas escolas e o consumo 

de álcool e outras drogas pelos 

escolares. 

 

O estudo demonstrou que melhores condições 

de promoção de saúde no ambiente escolar 

podem contribuir para menores prevalências 

do uso de álcool e tabaco. Ressaltou que o PSE 

no Brasil prevê articulação entre a escola e a 

comunidade, por meio da Estratégia de Saúde 

da Família, existindo o desafio para as equipes 

de ambas as instituições de estreitarem laços e 

firmarem parcerias com ações colaborativas 

nas escolas. 

Fonte: próprio autor, 2020. 

 

Nota-se, a partir do quadro acima, que houve uma predominância de estudos 

qualitativos, 15 (75%) artigos, em relação aos estudos quantitativos, quatro (20%) artigos e 

quanti-qualitativos um (5%) artigo. No que se refere ao tipo de estudo, a maioria é descritivo, 

nove (45%) artigos, enquanto três (15%) tratam-se de pesquisa-ação, três (15%) estudo de caso, 

três (15%) descritivo-exploratórios, um (5%) exploratório e um (5%) relato de experiência. 

Com relação ao nível de evidência dos estudos, estes foram analisados pela classificação 

hierárquica segundo a abordagem metodológica adotada, distribuídos em sete níveis: Nível I 

(revisões sistemáticas ou meta-análises); Nível II (os ensaios clínicos randomizados 

controlados); Nível III (os ensaios clínicos sem randomização); Nível IV (estudos de coorte ou 

caso-controle); Nível V (revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos); Nível VI 

(estudos descritivos ou qualitativos); Nível VII (opiniões de autoridades e/ou relatórios de 

comitês de especialidades) (GALVÃO, 2006). Dessa forma, dos 20 estudos, todos (100%) se 

enquadram no nível de evidência VI. 

Após análise dos artigos, criaram-se três categorias: As diferentes visões de promoção 

da Saúde; Planejamento das ações de promoção da saúde; e Desenvolvimento das ações de 
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promoção da saúde nas escolas. O agrupamento dos artigos em categorias analíticas encontra-

se caracterizado no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Categorias Analíticas 

Categoria 1:  As diferentes visões de promoção da Saúde Estudos 

- Relacionados à prevenção de doenças com foco no modelo 

biológico de saúde 

A1, A3, A6, A8, A13, 

A19 

- Relacionados à qualidade de vida e educação em saúde A2, A6, A10, A17 

Categoria 2:  Planejamento das ações de promoção da saúde Estudos 

- Falta de integração entre saúde X educação 

A1, A2, A3, A5, A7, 

A9, A13, A18, A19, 

A20 

- Falta de regularidade ou inexistência de planejamento 
A1, A2, A3, A4, A8, 

A19 

- Não identificação prévia das necessidades dos educandos A1, A8, A19 

- Identificação das necessidades e interesses previamente A12, A17 

- Necessidade de inovações tecnológicas A4, A5, A13 

Categoria 3: Desenvolvimento das ações de promoção da 

saúde nas escolas 
Estudos 

- Baseados no modelo biomédico: ações tradicionais, pontuais, 

higienistas, avaliações clínicas e palestras 

A1, A2, A5, A8, A6, 

A19 

- Baseados no modelo dialógico: dinâmicas de grupo, lúdico, 

teatro, discussão textuais, debates, roda de conversa, mural, 

música e oficinas 

A9, A13, A14, A15, 

A16 

- Baseados no modelo biomédico e dialógico 
A3, A4, A9, A10, 

A11 

Fonte: próprio autor, 2020. 

 

Após leitura do corpus dos artigos e análise de seus resultados, evidenciou-se que é a 

partir da visão de promoção da saúde dos profissionais de saúde e educação que se originam as 

ações de promoção da saúde no ambiente escolar. Assim, o entendimento de promoção da saúde 

implica mudanças profundas na forma de articular, planejar e utilizar o conhecimento na 

formulação e operacionalização das ações educativas em saúde na escola. 

Na categoria “As diferentes visões de promoção da Saúde”, identificou-se diferentes 
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tipos de compreensão do significado de promoção da saúde dentre os profissionais de saúde e 

educação, tal como relacionado à prevenção de doenças, com foco no modelo biológico de 

saúde, à qualidade de vida e à educação em saúde. 

Dos artigos analisados, seis (30%) estudos (LEITE et al., 2015; CARDOSO; REIS; 

IERVOLINO, 2008; OLIVEIRA; MARTINS; BRACHT, 2015; FARIA et al., 2013; FELIPE; 

GOMES, 2010; SANTOS; BÓGUS, 2007) apresentam a promoção da saúde associada à 

prevenção de doenças com foco no modelo biológico de saúde. Essa forma de percepção de 

ações voltadas à prevenção e/ou controle de doenças está enraizado na realidade de se perceber 

e conduzir ações em um processo saúde-doença como algo curativo (LEITE et al., 2015).  

Corroborando com esse achado, em um estudo com foco em escolas promotoras da 

saúde, observou-se que 50% dos seus participantes relacionou promoção da saúde 

exclusivamente com hábitos de higiene e 40% com o repasse de informações sobre higiene. 

Sendo assim, 91% dos professores participantes relacionaram a educação em saúde com 

higiene, dando foco ao cuidado em saúde com ações higienistas (CARDOSO; REIS; 

JERVOLINO, 2008).  Dessa forma, muitos profissionais ainda se equivocam ao tratar hábitos 

saudáveis, educação em saúde e prevenção de doenças como sinônimos de promoção da saúde.  

No entanto, quatro (20%) publicações (COSTA et al., 2013; OLIVEIRA; MARTINS; 

BRACHT, 2015; PINHEIRO et al., 2015; GONÇALVES et al., 2008) relacionaram promoção 

da saúde com qualidade de vida e educação em saúde. Vale ressaltar que os termos promoção 

da saúde e qualidade de vida surgem constantemente inter-relacionados. A qualidade de vida 

foi considerada atributo essencial para o desenvolvimento da promoção da saúde (COSTA et 

al., 2013).  

Quanto à articulação de promoção da saúde e educação em saúde, essa última é apontada 

como importante estratégia para alcance de indicadores positivos, no que diz respeito à 

promoção da saúde entre escolares. Em um estudo com projetos desenvolvidos por professores, 

elencaram-se temas cotidianos e a operacionalização de ações voltadas à educação em saúde e 

à potencialização da vida. Essa proposta contribuiu para uma perspectiva pedagógica de ensinar 

os escolares à construirem competências, nos planos pessoal-individual, social e ecológico, 

relevantes para a saúde (OLIVEIRA; MARTINS; BRACHT, 2015). Portanto, a educação em 

saúde vinculada à promoção da saúde pode facilitar o desenvolvimento de aspectos do cuidado 

de si e do outro, respeito, inclusão e promoção da saúde.  

Quanto à categoria “Planejamento das ações de promoção da saúde”, a partir dos 

achados, evidenciou-se uma importante fragilidade na integração e vínculo entre saúde e 

educação, o que reflete na dificuldade de planejamento e desenvolvimento de ações 
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intersetoriais. Nesse contexto, dez (50%) artigos (FARIAS et al., 2016; SILVA et al., 2014b; 

LEITE et al., 2015; COSTA et al, 2013; FARIA et al., 2013; MEDEIROS et al., 2018; PAZ et 

al.; 2018; SOUZA et al., 2008; FELIPE; GOMES, 2010; SANTOS; BÓGUS, 2007) trouxeram 

essa questão como um ponto-chave. 

Em uma investigação acerca da percepção de professores sobre o PSE, os participantes 

referiram que não há integração entre eles e os profissionais de saúde. Nesse cenário, as 

atividades educativas e sua relação com o programa foram percebidas como avaliações clínicas 

descontextualizadas (LEITE et al., 2015). As interações entre os profissionais de saúde e 

educação ocorrem em casos de necessidade, ou seja, vinculadas ao adoecimento das crianças 

(FARIA et al., 2013). 

Dessa forma, a relação dos setores saúde e educação apresenta-se como um desafio a 

ser superado, pois a intersetorialidade é expressa como premissa para o desenvolvimento das 

práticas educativas em saúde no ambiente escolar e como elemento facilitador na implantação 

do PSE (MEDEIROS et al., 2018).  Ressalta-se que o PSE no Brasil prevê a articulação entre a 

escola, unidade de saúde e a comunidade, existindo o desafio para as equipes de ambas as 

instituições de estreitarem laços e firmarem parcerias com ações colaborativas nas escolas (PAZ 

et al., 2018). No entanto, parece que essa relação está desgastada, uma vez que muitas vezes 

está inserida em um conflito de interesses e deficiência de comunicação. Logo, as parcerias 

acabam se tornando pontuais e limitam-se ao desenvolvimento de ações com foco na prevenção 

e controle de riscos (FARIAS et al., 2016; SILVA et al., 2014b). 

Quanto à atuação da escola, uma pesquisa relata que 61% dos professores nunca 

realizaram alguma prática educativa em saúde com os alunos no ambiente escolar (SOUZA et 

al., 2008). Para alguns professores, a promoção da saúde está vinculada, apenas, às ações 

desenvolvidas pelo setor saúde, negando, muitas vezes, as possibilidades de ações coletivas 

entre os diversos setores, por exemplo, da educação, habitação, saneamento, dentre outros 

(COSTA et al., 2013).  

Vale destacar, no que tange à participação da saúde, o papel dos enfermeiros, reforçando 

seu grande potencial nas ações educativas com foco na promoção da saúde de escolares, visto 

que são frequentemente os profissionais de saúde mais próximos da escola e da comunidade, 

podendo auxiliar e oferecer práticas educativas em saúde por meio do seu papel ativo (SILVA 

et al., 2014b). 

Há estudos que sugerem a participação do enfermeiro como educador de saúde nesse 

processo de transformação da escola, a partir do seu aparato técnico-científico, para desenvolver 

programas visando à promoção da saúde (FELIPE; GOMES, 2010). Pois, considera-se que o 
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enfermeiro traz em sua formação conteúdos, competências e habilidades que o tornam capaz de 

atuar em atividades de planejamento em saúde e com o dever de conhecer, exigir e sugerir 

melhorias referentes à saúde.  

Assim, a educação em saúde configura uma importante oportunidade de atuação do 

enfermeiro, no sentido de promover a saúde e contribuir para a autonomia dos educandos. 

Entretanto, é importante ressaltar que essas ações devem ser operacionalizadas de modo 

horizontalizado, com base na escuta ativa e no relacionamento humanizado, superando a mera 

transmissão de conteúdos. Portanto, é imprescindível que esse profissional identifique os 

conhecimentos prévios daqueles com os quais será realizada a ação de educação em saúde 

(PINHEIRO et al., 2015). 

Para tal, é preciso criar vínculos e envolver os setores da educação e da saúde, 

respeitando os diferentes saberes e necessidades. Dessa forma, o diálogo será facilitado, 

favorecendo o melhor relacionamento entre os sujeitos e a valorização das suas necessidades, 

cabendo à enfermagem adquirir novas competências complementares para utilização de 

abordagem inovadora no processo ensino-aprendizagem. Assim sendo, poderá envolver os 

sujeitos como atores no processo educativo da promoção de saúde (ROSA e al., 2017).  

Da mesma forma que o vínculo estabelecido é precário, o planejamento das ações de 

promoção da saúde no ambiente escolar mostrou-se irregular ou inexistente. Nesse contexto, 

seis (30%) artigos (LEITE et al., 2015; CARDOSO; REIS; JERVOLINO, 2008; COSTA et al., 

2013; FARIA et al., 2013; NOTHAFT et al., 2014; SANTOS; BÓGUS, 2007) demonstraram 

falta de regularidade ou inexistência de planejamento. 

Estudos revelaram que não foi detectada a existência de uma etapa de planejamento 

coletivo de ações de promoção da saúde, sendo estas realizadas por iniciativas particulares e de 

forma desarticulada, sinalizando, assim, lacunas no que se refere a planejamentos internos das 

práticas de saúde desenvolvidas, sendo indicada pelos autores a necessidade de aprimoramentos 

das fases de elaboração das atividades, a partir de planejamentos reais para tentar tornar as ações 

mais eficazes (COSTA et al., 2013; NOTHAFT et al., 2014). Profissionais de saúde e educação 

consideram importante a abordagem da promoção da saúde no ambiente escolar. Contudo, 

afirmaram que ainda não existe uma regularidade de oferta de orientação ou planejamento 

adequado na rotina desses serviços. Quando o planejamento acontece, é baseado em datas 

comemorativas e campanhas pontuais, atrelando esse tipo de iniciativa apenas ao setor saúde 

(COSTA et al., 2013; FARIA et al., 2013).  

A maioria dos professores exclui-se do processo de planejamento e execução, atribuindo 

esse papel ao diretor e ao coordenador pedagógico. Assim, sua atuação é marcada pela 
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realização de tarefas, definidas pelos que ocupam outras funções, caracterizando um 

distanciamento entre as atividades de planejamento e as de ação (FARIA et al., 2013).  

Nesse contexto, compreende-se que há a necessidade de articular, além de ações 

pontuais, outras ações que sejam planejadas e realizadas durante todo o ano letivo, por meio de 

práticas interdisciplinares e intersetoriais, estabelecendo fluxos e ações contínuas entre a Saúde 

e a Educação. Assim, a proposta é que se realize um trabalho contínuo, que faça parte do 

cronograma de atividades curriculares das escolas, como temas transversais, que abordem a 

saúde de forma positiva com enfoque na qualidade de vida (Cardoso et al., 2008). 

Com a falta de interação entre os setores saúde e educação e a consequente falta de 

planejamento, não há a identificação das necessidades antes da realização das práticas. Três 

(15%) artigos (Leite et al., 2015; CARDOSO; REIS; JERVOLINO, 2008; SANTOS; BÓGUS, 

2007) reforçaram essa problemática, trazendo uma tendência à visão assistencialista, que se 

baseia na preocupação com o cuidado pontual, sem, muitas vezes, considerar condições 

histórico-sociais da comunidade escolar (SANTOS; BÓGUS, 2007). Apenas dois (10%) artigos 

(PINHEIRO et al., 2015; SANTOS et al., 2009) citaram que foi realizado o levantamento da 

demanda antes da realização das ações de promoção da saúde. A identificação dos problemas 

de saúde dos escolares somente era realizada quando os alunos manifestavam sintomas de 

doenças (SANTOS et al., 2009). Já outro estudo indica a importância de identificar os 

conhecimentos prévios daqueles com os quais será realizada a ação de educação em saúde a 

fim de que, dessa forma, possa contribuir para a superação da transmissão de conteúdos 

(PINHEIRO et al., 2015). 

 Um estudo realizado com educadores refere que a maneira pela qual a equipe da saúde 

é inserida na escola reflete uma ausência por parte dos profissionais de saúde, de uma pesquisa 

sobre o diagnóstico situacional das necessidades dos adolescentes e uma conversa com os 

professores sobre qualquer dificuldade ou instalação que encontram diariamente ao abordar 

questões de saúde na sala de aula. O estudo propõe reuniões no ambiente escolar entre 

profissionais de saúde e professores para fortalecer as relações e ações de promoção da saúde, 

já que o desinteresse dos alunos muitas vezes pode estar relacionado a não saber do que se 

tratam as ações (LEITE et al., 2015).  

Por muitas vezes os professores culpam a equipe de saúde por não identificar as 

necessidades prévias dos educandos, porém também não realizam. Há autores que defendem a 

capacitação de profissionais da educação para a observação da saúde, dessa forma eles 

conseguiriam perceber a criança em todas as suas necessidades, e não só suas doenças. 

Discussões sobre qualidade de vida, assim como condicionantes e determinantes de saúde, 
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poderiam oferecer subsídios aos professores para aguçarem sua percepção (CARDOSO; REIS; 

JERVOLINO, 2008).  

Quanto à necessidade de inovações tecnológicas no âmbito das práticas do PSE para 

que se redefina a escola como cenário da promoção da saúde, foi identificada em três (15%) 

publicações (SILVA et al., 2014b; FELIPE; GOMES, 2010; NOTHAFT et al., 2014), Além 

disso, evidenciou-se com os achados que ainda não se utiliza uma TE para promoção da saúde 

e muito menos para ações no ambiente escolar. 

Estudos refletem que o desenvolvimento das ações de promoção da saúde no ambiente 

escolar pode ser dificultado pela falta de recursos didáticos, pedagógicos e tecnológicos. 

Destacam-se as limitações para pesquisar fontes de informações que poderiam fechar a lacuna 

entre teoria e prática, subsidiando métodos de ensino (NOTHAFT et al., 2014).   

Vale ressaltar que a escolha da abordagem pedagógica e da TE aliada ao contexto e 

necessidade do público-alvo pode promover melhor efeito no desenvolvimento das práticas 

educativas na escola. Nesse contexto, chama-se a atenção para o fato de as Diretrizes 

Curriculares sugerirem o uso de estratégias, métodos e tecnologias participativas. No entanto, 

as especificidades dessas ações não estão presentes nas ações dos profissionais que as executam 

(FELIPE; GOMES, 2010).  

Portanto, a utilização de ferramentas tecnológicas no desenvolvimento do processo 

educativo pode superar o modelo tradicional para o foco da coprodução de saberes e autonomia 

dos jovens, permitindo novos arranjos para implementação de ações com vistas à promoção da 

saúde, em dimensão mais dialógica, interativa e rica de novos saberes, por meio dos entornos 

da vida cotidiana dos educandos, profissionais, escola e comunidade. Assim, mesmo 

reconhecendo a importância da articulação proposta pelo PSE, é preciso avançar em inovações 

tecnológicas no âmbito das práticas do programa que ressignifiquem a escola como cenário da 

promoção da saúde em uma vertente que considere esse espaço no seu potencial de produção 

de cidadania e de mudança dos determinantes dos modos de viver (SILVA et al., 2014b).  

Na categoria “Desenvolvimento das ações promoção da saúde nas escolas”, práticas 

baseadas no modelo biomédico e no modelo dialógico emergiram como ações de promoção da 

saúde a partir dos artigos selecionados. Historicamente, as escolas representam espaços 

importantes utilizados para vivências e práticas em saúde, em sua maioria adotando abordagens 

desarticuladas, pontuais, reproduzindo o modelo de atenção e prevenção à doença, perdurando 

uma lógica higienista (COSTA et al., 2013).   

Nesse contexto, seis (30%) artigos (SILVA et al., 2014b; LEITE et al., 2015; 

CARDOSO; REIS; JERVOLINO, 2008; COSTA et al., 2013; OLIVEIRA; MARTINS; 
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BRACHT, 2015; SANTOS; BÓGUS, 2007) relataram abordagens tradicionais, pontuais e 

higienistas em suas ações de promoção da saúde nas escolas. De modo geral, os estudos 

revelaram a concentração das ações na perspectiva da identificação e controle de riscos e 

doenças. Além do acentuado enfoque na mudança de comportamento com ações de cunho 

higienista, tais como banho, escovação dos dentes, lavagem das mãos e outros, conforme 

exemplificado em alguns artigos.  

As ações mais citadas para a promoção da saúde foram o desenvolvimento de palestras 

e avaliações clínicas. Corroborando com esse achado, uma pesquisa relata que as ações 

educativas na escola e sua relação com o PSE foram percebidas como avaliações clínicas que 

não se integraram às ações já desenvolvidas na escola com foco apenas em ações de prevenção 

de doenças com uso predominante de palestras (LEITE et al., 2015).   

Além disso, observou-se que ainda existe uma predominância da concepção 

especialista, ou seja, a responsabilização do professor de Ciências e de Educação Física nas 

ações educativas para promoção da saúde. Esses profissionais são considerados no rol de 

professores como melhor habilitado a desenvolver práticas de educação em saúde, 

contribuindo, assim, para ações de promoção da saúde pouco transversais e participativas 

(OLIVEIRA; MARTINS; BRACHT, 2015; SANTOS; BÓGUS, 2007).  

Quanto às ações de promoção da saúde baseadas no modelo dialógico, cinco (25%) 

artigos (LACERDA et al., 2013; SOUZA et al., 2008; FELIPE; GOMES, 2010; RABELLO; 

ANDERSON, 2011; BRANDÃO NETO et al., 2014) trouxeram esse resultado. As ações de 

promoção da saúde envolveram dinâmicas de grupo, lúdico, teatro, discussões textuais, debates, 

roda de conversa, mural, música e oficinas.  Apoiando esses achados, um estudo sobre práticas 

pedagógicas cita a retomada de projetos relacionados à área de saúde na proposta curricular da 

escola, com realização de teatros, músicas, lúdicos, e que dentre as estratégias utilizadas 10,7% 

usaram discussões textuais, 7,1% debates e 7,1% discussões com os alunos (SOUZA et al., 

2008). Outro estudo aponta que as estratégias dialógicas para tratar determinadas temáticas 

podem contribuir para a satisfação dos educandos, conforme relatado em uma pesquisa em que 

mais de 80% dos educandos participantes avaliaram como muito boa ou boa a utilização de 

dinâmicas e oficinas (LACERDA et al., 2013).  

Em outro estudo, atividades foram desenvolvidas com base em técnicas de dinâmica de 

grupo visando não só valorizar a participação do grupo, como também um trabalho que dê aos 

adolescentes o poder da fala e da protagonização como instrumento singular para uma ação 

educativa comprometida com a consciência crítica da realidade e o empoderamento dos atores 

envolvidos (RABELLO; ANDERSON, 2011; BRANDÃO NETO et al., 2014). Dessa forma, o 
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diálogo assume um lugar de elemento mediador, atua na formação e transformação de 

conhecimentos e o processo ensino-aprendizagem acontece a partir do diálogo entre educadores 

e educandos, no qual ambos fazem trocas, sem fragmentos, dentro ou fora do ambiente escolar 

e por isso é dialético (FERNANDES; OLIVEIRA; MATTA, 2021). 

Salienta-se que as ações de saúde que visam à promoção da saúde no espaço escolar 

devem favorecer uma ação mais reflexiva e crítica do conceito de saúde, sendo mais amplo do 

que somente ações pontuais, curativas e higienistas, havendo investigação de demandas e temas 

pertinentes à comunidade escolar e particularmente aos escolares. Assim, reforça-se a 

necessidade dos profissionais da educação e da saúde em aplicar estratégias educacionais, 

extrapolando as práticas educativas em saúde baseada em ações pontuais e que não valorizam 

as verdadeiras necessidades, desejos e aspirações de seus integrantes. 

Vale ressaltar que cinco (25%) artigos (FARIA et al., 2013; SOUZA et al., 2008; 

NOTHAFT et al., 2014; ANTUNES; ANTUNES; CORVINO, 2008; GONÇALVES et al., 

2008) citaram o desenvolvimento de práticas baseadas ora no modelo biomédico, ora no modelo 

dialógico.  Assim, pode-se pensar que os modelos se complementam, respondendo 

positivamente aos programas de educação em saúde e atividades integradas ora utilizando 

práticas mais tradicionais, ora mais progressistas, tais como debates, discussões em grupo, 

palestras e oficinas (ANTUNES; ANTUNES; CORVINO, 2008). 

Por fim, observa-se que em um estudo o cuidado foi considerado pela equipe pedagógica 

como elemento presente no trabalho de promoção da saúde na educação infantil 

(GONÇALVES et al., 2008). Isso pode refletir na existência de uma mudança gradual no 

entendimento e necessidade de desenvolver ações de promoção da saúde por meio de ações 

participativas e que prezem pela autonomia e visão crítica dos estudantes.   

No entanto, apesar de avanços na saúde escolar, o planejamento incipiente das ações de 

promoção da saúde nas escolas ressalva aspectos que incentivam o desenvolvimento de ações 

pontuais, descontextualizadas, normativas, prescritivas e discutidas por áreas do conhecimento 

focadas nas questões biológicas, mantendo a relação entre saúde e educação fundamentada no 

modelo biomédico e no controle de doenças, não favorecendo o alcance da promoção da saúde. 

Assim, reforça-se a necessidade dos profissionais da educação e da saúde aplicarem 

estratégias educacionais que valorizem as verdadeiras necessidades, desejos e aspirações dos 

seus integrantes. Portanto, propõe-se que seja considerada a utilização de TE que facilite e 

potencialize o planejamento e execução de ações de promoção da saúde no espaço escolar de 

forma sistematizada, articulada e contextualizada. 

Destarte, o presente estudo justifica-se, visto que o cenário atual urge por pesquisas que 
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tragam à tona essa real desarticulação entre as políticas existentes no âmbito da educação e da 

saúde e o que de fato acontece na prática que acaba sendo percebido e vivenciado pelos 

educandos e pelos profissionais que estão na ponta. Logo, dar voz aos profissionais envolvidos 

no PSE e participar os educandos nesse processo, identificar as falhas conceituais apresentadas 

por esses profissionais e educandos no que se refere à promoção da saúde, que acaba 

culminando na falta de clareza nas atribuições dos profissionais envolvidos no programa é de 

extrema importância. Pois se o profissional não entende o que é de fato promoção da saúde ele 

vai se ater a realizar ações desarticuladas estritamente preventivas. 

Além disso, conhecer a estrutura do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, 

assim como as práticas educativas em saúde que são delineadas, tendo em vista os eixos do 

PSE, e ainda criar uma TE a partir dos achados, da vivência dos envolvidos, e não simplesmente 

do que a literatura diz é desafiador, indispensável e inovador. Visto que o que é vivido por um 

grupo por mais que tenha aproximação com o que a literatura nos fornece tem suas 

singularidades locais que precisam ser consideradas para que a tecnologia alcance o resultado 

esperado.  

 Assim, é indispensável que ocorram mais estudos envolvendo a presente temática para 

a ampliação das evidências com enfoque na utilização de TE, que possibilitem incrementar e 

facilitar o planejamento e a execução de práticas participativas de promoção da saúde no espaço 

escolar, estimulando o engajamento dos profissionais da saúde e da educação a se articularem 

e planejarem, levando em consideração o contexto, a sistematização, a sustentabilidade e a 

repercussão das suas práticas. Para que assim, possa fomentar a elaboração de políticas públicas 

e mudanças nas práticas educativas em saúde na escola que contribuam para a informação, 

reflexão e criticidade, favorecendo a reorientação do coletivo (LUQUEZ et al., 2021, p. 18). 

 

1.3 RELEVÂNCIAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

O estudo em tela é relevante socialmente, uma vez que visa melhorias nos resultados 

das práticas educativas em saúde, na qualidade de vida dos participantes, famílias e comunidade 

escolar, e na otimização do acesso à conteúdos fundamentais e essenciais no contexto do PSE, 

ampliando o conhecimento dos profissionais e estudantes envolvidos a partir da criação de uma 

TE. Além disso, a prática educativa em saúde poderá reduzir gastos, visto que possibilita 

desenvolver ações de promoção, as quais têm menor custo quando comparadas às ações de 

reabilitação e tratamento.  
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A pesquisa também possui relevância científica, visto que atende à Agenda Nacional de 

Prioridade de Pesquisa, uma vez que a Saúde da Criança e do Adolescente, no âmbito de estudos 

sobre promoção da saúde nas escolas, é considerada como uma das prioridades (BRASIL, 

2015a, p. 20, 42). Ao mesmo tempo, atende à Agenda 2030, a qual é um plano de ação para as 

pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras 

para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem em uma 

parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no 

futuro (ONU, 2015).  

O estudo está inserido na Agenda 2030, atribuindo-se forte relação da discussão aqui 

apresentada com os objetivos três e quatro: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-

estar para todos, em todas as idades, o qual direciona para ações de prevenção, tratamento e 

promoção da saúde e bem-estar, além de enfatizar a necessidade de informação e educação par 

alcançar tal objetivo; e 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos cuja meta, dentre outras, é garantir 

que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável e estilo de vida saudáveis (ONU, 2015). 

Ademais, a UFF, universidade vinculada a este estudo, recebeu em 13 de novembro de 

2020 o título de Universidade Promotora da Saúde (UPS) participante da Rede Iberoamericana 

de Universidades Promotoras da Saúde (RIUPS) com o intuito de fomentar o movimento em 

prol da promoção da saúde na universidade (Anexo 1, p. 234). Estar filiada ao RIUPS significa 

que a área da saúde faz parte da missão institucional da UFF, que tem como responsabilidade 

social a promoção da saúde e a qualidade de vida da sua comunidade interna e externa. Nessa 

perspectiva, a UPS deve utilizar o seu potencial para influenciar positivamente a vida e 

condições de saúde da sua comunidade promovendo seu bem-estar, liderando e apoiando 

processos de mudanças na comunidade interna e externa, por meio de políticas e práticas 

voltadas à promoção da saúde dentro das instituições com alcance extramuros, preocupando-se 

com a sua comunidade e seu entorno, buscando influir positivamente para estimular o 

surgimento de outras iniciativas nesse sentido (ARROYO, 2018; ARROYO; RICE, 2009). 

Com relação às contribuições ao ensino, vale destacar o enriquecimento da bibliografia 

sobre o tema e a motivação do desenvolvimento de outras pesquisas. Além disso, contribuiu 

para o Núcleo de Estudos em Fundamentos em Enfermagem (NEFE), fortalecendo a abordagem 

de pesquisa participativa, divulgando resultados, fomentando discussões e disseminando 
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conhecimento com outros pesquisadores por meio da publicação de artigos em periódicos da 

área nacional e internacional e com a apresentação de trabalhos em eventos científicos na área 

da saúde e educação. 

A pesquisa também contribuiu para o ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão 

motivando a inserção de outros estudantes e professores no espaço escolar, aprofundando a 

temática e reforçando a sua discussão desde o início da formação dos profissionais, Além disso, 

durante parte do seu desenvolvimento, a pesquisa integrou bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e alunos de graduação em enfermagem da UFF, fato 

que possibilitou a aproximação da graduação com a pós-graduação e com um campo de prática 

do enfermeiro diferente do usual. 

 O estudo também traz contribuições à assistência, uma vez que possibilita a ampliação 

das possibilidades para o enfermeiro, a partir da sua atuação no contexto escolar enquanto 

profissional educador, ativo e atuante no PSE. A investigação em tela reforça o fato de que as 

ações de promoção na saúde na escola podem e devem ser incluídas na prática do enfermeiro, 

gerando implicações importantes para a prática de enfermagem, pensando no enfermeiro como 

agente colaborador e transformador, a fim de realizar uma prática educativa em saúde com 

compromisso e responsabilidade social a partir de uma atuação multiprofissional buscando a 

intersetorialidade e a transversalidade nas práticas de promoção da saúde. Além disso, também 

fortalece a escola como campo de práticas de diversos profissionais, fortalecendo as relações 

entre saúde e educação. 

 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

1- Como os Projetos Político Pedagógicos das escolas de ensino fundamental, pactuadas no 

Programa Saúde na Escola, no município de Niterói, vêm sendo constituídos, tendo em vista 

a prática educativa em saúde? 

2- Como vem sendo desenvolvida a prática educativa em saúde em escolas pactuadas ao 

Programa Saúde na Escola, no município de Niterói? 

3- Qual a concepção sobre promoção da saúde e prática educativa em saúde de profissionais 

da saúde, da educação e de educandos no contexto do Programa Saúde na Escola? 

4- Qual Tecnologia Educacional poderá subsidiar a prática educativa em saúde nesse 

contexto? 

 

 

https://app.uff.br/pibic/
https://app.uff.br/pibic/
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender a concepção de profissionais da saúde, da educação e de educandos sobre 

promoção da saúde e práticas educativas em saúde, tendo em vista a construção de uma 

Tecnologia Educacional. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Identificar palavras, conceitos e disciplinas relacionadas à prática educativa em saúde 

no Projeto Político Pedagógico das escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola, no 

município de Niterói, que possuem 6º ano do ensino fundamental; 

2- Analisar a prática educativa em saúde realizada pelos profissionais da saúde e da 

educação com estudantes do 6º ano dessas escolas; 

3- Discutir sobre a promoção da saúde e a prática educativa em saúde na concepção desses 

profissionais e de educandos, tendo em vista sua aplicabilidade no contexto do 

Programa Saúde na Escola; 

4- Construir uma Tecnologia Educacional para ser aplicada no contexto do Programa 

Saúde na Escola do município de Niterói. 

 

 

1.6  TESE DE PARTIDA 

 

A prática educativa em saúde desenvolvida no ensino fundamental deve estar 

ancorada na concepção de saúde e promoção da saúde. Tais conceitos deverão subsidiar uma 

proposta de Tecnologia Educacional como uma ferramenta dinamizadora do Programa Saúde 

na Escola. Dessa forma, a construção de uma Tecnologia Educacional, a partir da visão 

e sugestões de profissionais da saúde, da educação e de educandos, poderá instrumentalizar 

profissionais da saúde e educação no planejamento e desenvolvimento dessa prática de 

forma contextualizada com escolares do ensino fundamental de escolas pactuadas no Programa 

Saúde na Escola do município de Niterói. 
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2 REFERENCIAL HISTÓRICO-CONCEITUAL  

 

2.1  PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM RESGATE HISTÓRICO-CONCEITUAL 

 

Um dos primeiros autores a utilizar o termo promoção da saúde foi Sigerist, em 1946, 

afirmando que a saúde é promovida ao serem possibilitadas condições de vida decentes, 

definindo quatro campos essenciais da medicina: a promoção da saúde, a prevenção das 

doenças, a recuperação dos doentes e a reabilitação (BUSS, 2000). 

Em 1965, promoção da saúde tornou-se, a partir do conceito definido por Leavell e 

Clarck, um dos elementos do nível primário de atenção em medicina preventiva. Segundo 

Maeyama et al. (2015, p. 141), existe uma confusão do conceito e da prática de promoção da 

saúde desde o desenvolvimento desse modelo, o qual se baseava no conhecimento da história 

natural da doença e nos níveis de prevenção (primária, secundária e terciária), com intervenção 

de acordo com o estágio de evolução da doença. Na prevenção primária, estariam as ações de 

promoção da saúde com centralidade na doença e nos seus fatores de risco, parte de uma 

explicação multifatorial do processo saúde-doença, portanto de ordem biologista e positivista.  

Esse conceito foi retomado e ganhou mais ênfase especialmente no Canadá, Estados 

Unidos da América (EUA) e países da Europa ocidental. A revalorização da promoção da saúde 

resgatou com um novo discurso o pensamento médico social do século XIX, afirmando as 

relações entre saúde e condições de vida, a partir da necessidade de controlar os custos 

desmedidamente crescentes da assistência médica. Tornou-se uma proposta governamental, 

nesses países, ampliar, para além de uma abordagem exclusivamente médica, o enfrentamento 

dos problemas de saúde (BUSS, 2000).   

A consolidação do termo “promoção da saúde” foi em 1974, por Mark Lalonde, no 

Canadá, em um documento chamando The New Perspectives on the Health of Canadians. O 

documento destacava a influência dos fatores ambientais, comportamentos individuais e estilos 

de vida na ocorrência de doenças. A estratégia de trabalho proposta enfatizava que a promoção 

da saúde deveria combinar melhorias ambientais com mudanças de comportamentos e estilos 

de vida, ascendendo um viés comportamentalista (MONIZ et al., 2017, p. 110).  Assim, com a 

mudança dos padrões de adoecimento das doenças infecciosas para as doenças crônicas não 

transmissíveis, o Relatório Lalonde trouxe princípios valiosos à promoção da saúde 
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contemporânea, dentre os quais se pode ressaltar a correlação entre saúde, desenvolvimento 

econômico e justiça social. Esse documento, segundo Buss (2003), teria organizado o campo 

da promoção da saúde colocando-o no contexto do pensamento político-estratégico.  

Em setembro de 1978, realizou-se em Alma-Ata, na antiga União Soviética, a I 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, dando origem à declaração de 

Alma-Ata. Uma das conclusões desse evento foi o entendimento de que é necessário a 

comunidade desenvolver iniciativas para proteger e promover a saúde de todos do mundo. 

Diante das novas ideias que surgiram em Alma-Ata, conferiu-se destaque à saúde como 

componente central do desenvolvimento humano, iniciando-se as discussões em torno do 

Movimento da Promoção da Saúde, como “um processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse 

processo” (BRASIL, 2002, p. 19).  

Na década de 1980, a OMS passou a propagar uma maior amplitude conceitual à saúde 

considerando a importância de determinantes e condicionantes econômicos, sociais, ambientais 

e culturais. A saúde passou a ser vista como um direito humano fundamental, que considera 

recursos pessoais e sociais, bem como as capacidades físicas. Tais discussões levaram à I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde realizada em 21 de novembro de 1986, no 

Canadá, tendo como produto a Carta de Ottawa, para a qual a promoção da saúde foi definida 

como o processo de capacitação e de fortalecimento (empowerment) das populações para 

melhorar suas condições de saúde, aumentar o seu controle sobre as mesmas e melhorar os 

fatores determinantes e condicionantes da saúde. São propostas cinco ações prioritárias ou eixos 

de ações: o empowerment ou fortalecimento das ações comunitárias, o desenvolvimento de 

habilidades pessoais, a criação de ambientes favoráveis à saúde, a reorientação dos serviços de 

saúde e o estabelecimento de políticas públicas saudáveis. Além de três estratégias: empoderar, 

mediar e advogar em favor da saúde, de modo a delimitar a promoção da saúde como um 

conceito prático, real e vivo (BRASIL, 2002, p. 19).  

Portanto, tem-se a promoção da saúde como responsabilidade não exclusiva do setor 

saúde, mas cabe o envolvimento de uma combinação de setores, atores sociais, políticos, 

educacionais, econômicos e culturais (OHARA; SAITO, 2014, p. 460). O empowerment, em 

português empoderamento, possibilita aos indivíduos, de forma particular e coletiva, um 

aprendizado que os capacita a viverem todas as etapas de vida, lidando com restrições impostas 

pelas enfermidades eventuais (FONSECA et al., 2015, p. 755).  

Vale ressaltar que o termo “capacitação” deve ser entendido no sentido de “dar 

capacidade” às pessoas de exercerem sua saúde, ou seja, de dar condições para que possam 



54 

 

 

optar por um estilo de vida saudável, indo para além da informação. Nesse entendimento, 

promoção da saúde é dar capacidade para que as pessoas tenham acesso a esses determinantes 

de saúde ou, em outras palavras, tornar esses determinantes os mais favoráveis possíveis para 

as pessoas (MAEYAMA et al., 2015, p. 140). 

Outros marcos importantes internacionais ocorreram na história da promoção da saúde, 

tais como as Recomendações de Adelaide sobre Políticas Públicas Saudáveis, na 2ª Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, na Austrália, em 1988; a Declaração de Sundsvall sobre 

Ambientes Favoráveis à Saúde, originada da 3ª Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde, na Suécia, em 1991; a Primeira Conferência de Promoção da Saúde no Caribe, em Port 

of Spain, em 1993;  a Declaração de Jacarta sobre a Promoção da Saúde no Século XXI, adotada 

na 4ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, na República da Indonésia, em 1997; 

a Declaração do México sobre colocar a promoção da saúde como prioridade fundamental, 

originada na 5ª Conferência Global sobre Promoção da Saúde, no México, em 2000; a Carta de 

Bangkok caracterizada por uma nova Carta de Promoção da Saúde, a qual identifica ações, 

compromissos e promessas necessárias para abordar os determinantes da saúde em um mundo 

globalizado por meio da promoção da saúde, adotada na 6ª Conferência Mundial sobre 

Promoção da Saúde, em Bangkok, em 2005; a Conferência Internacional de Saúde para o 

Desenvolvimento, em Buenos Aires, em 2007; e a Conferência Internacional em Promoção da 

Saúde, em Curitiba, em 2016 (BRASIL, 2002, p. 19).  

No Brasil, com a redemocratização, a sociedade civil organizada representada por 

profissionais de saúde, docentes de Universidades, participantes de movimentos sociais, entre 

outros, articulou-se em torno do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e das suas 

discussões. Assim, floresceu a VIIIª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 17 e 21 de 

março de 1986, considerada como um marco histórico na política de saúde brasileira, pois se 

conseguiram avanços significativos em direção às propostas de democratização da saúde, 

modelo de atenção à saúde integral denominado “promoção da saúde”, considerado um novo 

paradigma para a saúde pública (PELICIONI; PELICIONI, 2007, p.322).  

Esse movimento deu origem ao capítulo da Saúde na Constituição Brasileira de 1988 

que instituiu o SUS, reconhecendo a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, 

resultante das condições de vida e trabalho. Pela primeira vez se deu ênfase aos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, os quais podem interferir positivamente ou 

negativamente na saúde das populações. Posteriormente, o SUS foi regulado pela Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990 (AGUIAR, 2015, p.43). 
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Diante desse contexto, com o surgimento do SUS e de acordo com as deliberações das 

conferências nacionais de saúde, considerando um amplo processo de discussão, foi possível 

um movimento indutor para definição e institucionalização da PNPS como um esforço para o 

enfrentamento dos desafios de produção da saúde em um cenário socio-histórico cada vez mais 

complexo (BRASIL, 2010; DIAS et al., 2018). O início da institucionalização da promoção da 

saúde, no SUS, ocorreu a partir da criação de um Comitê Gestor da Política Nacional de 

Promoção da Saúde por meio da Portaria MS/GM nº 1.190, de 14 de julho de 2005, com a 

finalidade de consolidar a proposta da PNPS, definir a condução da implantação nas diferentes 

Secretarias do Ministério da Saúde, articular e integrar as ações de promoção da saúde no 

âmbito do SUS. Porém, a aprovação da PNPS ocorreu em 2006 por meio da Portaria n° 

687/GM/MS (GONÇALVES, et al., 2020). 

Para a operacionalização da PNPS, faz-se necessária a consolidação de práticas voltadas 

para indivíduos e coletividades, em uma perspectiva integrada e multidisciplinar, considerando 

as necessidades em saúde da população, por meio de ações articuladas entre os diversos atores 

sociais (BRASIL, 2015c; GONÇALVES, et al., 2020). A PNPS foi submetida a uma revisão 

publicada em 11 de novembro de 2014, pela Portaria nº 2.446 (BRASIL, 2015c). De acordo 

com essa nova portaria (BRASIL, 2014a), a PNPS foi redefinida como uma política pública 

baseada em um conceito ampliado de saúde, considerando um conjunto de estratégias para 

produzir saúde, em âmbito individual e coletivo, com articulação e cooperação intra e 

intersetorial, além da formação da Rede de Atenção à Saúde, com o objetivo de articular suas 

ações com as demais redes de proteção social, considerando a participação e o controle social. 

Ainda, a Portaria estabelece, como princípios da PNPS, a equidade, a participação social, a 

autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a 

integralidade e a territorialidade.  

O conhecimento e as intervenções sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) no 

Brasil receberam importante impulso com a criação da Comissão Nacional sobre Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS) em 13 de março de 2006. A criação da CNDSS é uma resposta ao 

movimento global em torno dos DSS desencadeado pela OMS, que em março de 2005 criou a 

Commission on Social Determinants of Health, com o objetivo de promover, em âmbito 

internacional, uma tomada de consciência sobre a importância dos determinantes sociais na 

situação de saúde de indivíduos e populações e sobre a necessidade do combate às iniquidades 

de saúde por eles geradas (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Segundo Kickbusch (2007), a promoção da saúde valoriza a necessidade de integração 

do pensamento político à saúde, recuperando em outras bases a importância do contexto e de 
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uma atenção política que mantivesse o foco nos DSS, a antiga saúde pública, sem esquecer, ao 

mesmo tempo, o compromisso com o empoderamento individual e comunitário, a nova saúde 

pública.  

Diante desse contexto, a CNDSS teve como objetivo principal identificar as causas 

sociais das iniquidades em saúde no Brasil. O relatório final foi publicado em 2008, por meio 

de vários estudos e utilizando o modelo desenvolvido por Dahlgren e Whitehead em 1991, o 

qual aponta que os DSS estão vinculados aos comportamentos individuais, às condições de vida 

e trabalho, bem como relacionados à macroestrutura econômica, social e cultural, com íntima 

relação entre eles (CNDSS, 2008).  

O modelo de Dahlgren e Whitehead (Figura 2) dispõe os DSS em diferentes camadas 

segundo seu nível de abrangência. Na camada mais interna estão os indivíduos, com suas 

características biológicas individuais, exercendo influência sobre as condições de saúde. A 

próxima camada é referente aos estilos de vida que, apesar de relacionados a fatores individuais 

de comportamento, nem sempre estão sob controle dos indivíduos, muitas vezes sendo 

moldados pelo acesso à informação aos serviços essenciais e pelas próprias condições de vida 

e trabalho (CNDSS, 2008). 

Na camada subsequente, aparecem as redes de apoio social e comunitárias, que têm 

importância fundamental na saúde da sociedade e são expressas pelo nível de coesão social 

existente. A ausência ou a presença de apoio social pode influenciar negativamente ou 

positivamente a saúde das pessoas, respectivamente. Na próxima camada, estão as condições 

de vida e de trabalho, relacionadas à disponibilidade de alimentos, acesso a serviços essenciais 

(como educação e saúde, água e esgoto), condições de moradia e de trabalho inadequadas, além 

do desemprego (CNDSS, 2008).  

Na última camada, a mais externa, estão inseridas as condições sociais, econômicas, 

culturais e ambientais da sociedade, ou seja, os macrodeterminantes, que possuem grande 

influência sobre as demais camadas, pois são capazes de gerar uma estratificação econômico-

social nos indivíduos e grupos populacionais, conferindo-lhes posições sociais distintas, que 

por sua vez definem as condições de vida e trabalho. Dessa maneira, é possível observar que as 

iniquidades sociais presentes na sociedade podem causar iniquidades em saúde (CNDSS, 2008). 
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Figura 2 - Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead 

 

Fonte: CNDSS, 2008. 

 

Entende-se, assim, que os problemas têm uma dimensão macro e microssocial. Na 

dimensão macrossocial, cabe ao setor saúde demonstrar a relação existente entre as iniquidades 

de saúde ocasionadas pelas iniquidades sociais e, dessa forma, subsidiar a construção de 

políticas públicas articuladas com outros setores, que possibilitem as mesmas oportunidades a 

todos os cidadãos. No nível microssocial, os profissionais de saúde podem, por meio de projetos 

comunitários, facilitar o acesso a alguns DSS por meio de articulações interinstitucionais e 

intersetoriais (MAEYAMA et al., 2015, p. 141). 

No entanto, mesmo a Saúde Pública, definida como principal responsável por ações de 

promoção da saúde, tem suas práticas organizadas em torno dos conceitos de doença, sendo 

muitas vezes confundidas com ações de prevenção de doenças. Vale salientar que o termo 

“prevenção" exige uma ação antecipada, definindo-se como intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. 

Com objetivo de controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de outros 

agravos específicos, orienta-se para as ações de detecção, controle e enfraquecimento dos 

fatores de risco de uma determinada enfermidade. Os projetos de prevenção estruturam-se 

mediante a divulgação de informações científicas e de recomendações normativas 

fundamentadas em mudanças de hábitos (CZERESNIA, 2009, p. 49; BUSS, 2003). 

Já a promoção da saúde tem o significado de impulsionar e fomentar algo. É definida 

de maneira mais ampla que prevenção, uma vez que se refere a medidas que não se dirigem a 

uma determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar geral. 
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As estratégias de promoção da saúde enfatizam mudanças nas condições de vida e de trabalho, 

no processo individual de tomada de decisão e no fortalecimento comunitário, com decisões 

coletivas que visam ao favorecimento das condições de bem-estar e saúde. Isso demanda uma 

abordagem intersetorial, a qual sustenta uma tensão entre a demarcação dos limites da 

competência específica das ações no campo da saúde e a abertura exigida à integração com 

outras múltiplas dimensões (CZERESNIA, 2009, p. 49; BUSS, 2003). 

Assim, a diferença entre “prevenção” e “promoção” da saúde implica mudanças 

profundas na forma de articular e utilizar o conhecimento na formulação e operacionalização 

das práticas de saúde. Além disso, os projetos de promoção da saúde valem-se dos conceitos 

clássicos que orientam a produção do conhecimento específico em saúde. Isso pode gerar 

confusão na diferenciação entre essas práticas, em especial porque a radicalidade da diferença 

entre prevenção e promoção raramente é afirmada ou exercida de modo explícito 

(CZERESNIA, 2009, p. 51).  

Vale destacar que a abordagem em saúde depende do pressuposto de saúde a qual se 

concebe. A promoção da saúde apresentou entendimentos diferentes ao longo do tempo, em 

que o contexto histórico e o próprio entendimento sobre saúde, determinaram sua explicação e 

consequentemente sua aplicação prática, sendo assim até hoje. Desse modo, o desenvolvimento 

da promoção da saúde representa uma mudança no olhar sobre a saúde (MAEYAMA et al., 

2015, p. 139). 

Outro ponto de confusão no que tange à promoção da saúde é sua relação com a 

recuperação e a reabilitação da saúde. As confusões conceituais aparecem, inclusive, nos 

documentos oficiais do próprio MS, quando por exemplo, a PNPS propõe para o eixo sobre 

promoção da alimentação saudável “atuar na prevenção das carências nutricionais por 

deficiência de micronutrientes, com suplementação universal de ferro medicamentoso”, 

(BRASIL, 2010, p. 40; BRASIL, 2006, p. 32).  

Independente da importância ou não da ação, a suplementação de ferro, para quem já 

apresenta o problema, é recuperação; e para quem potencialmente pode apresentar o problema, 

é prevenção de uma possível carência nutricional, contudo não tem relação com a promoção da 

saúde. Além disso, quando o processo educacional é enfatizado, mas se trabalha isoladamente, 

situa-se na lógica comportamentalista (MAEYAMA et al., 2015, p. 140; BRASIL, 2010, p. 40).  

Assim, vale ressaltar que a promoção da saúde, a prevenção de doenças, a recuperação 

e a reabilitação pertencem a categorias distintas de ações de saúde, portanto elas não podem ser 

apontadas como sinônimas ou dicotômicas, mas, sim, complementares uma das outras, as 
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chamadas ações integradas de saúde, entendidas como um dos sentidos da integralidade 

(MAEYAMA; CUTOLO, 2010, p. 93).  

Em relação a como desenvolver ações de promoção da saúde, a OMS caracteriza como 

iniciativas para promover saúde os programas, as políticas e demais atividades que sejam 

organizadas de acordo com os seguintes princípios: concepção holística, intersetorialidade, 

empoderamento, participação social, equidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade 

(WHO, 1998). 

A concepção holística é no sentido de superar o campo da assistência médico-curativista 

para um modelo ampliado de saúde que contemple, além do biológico, os aspectos social, 

ambiental, mental e espiritual além da integralidade (MAEYAMA; CUTOLO, 2010, p 92). A 

intersetorialidade é vista como a criação de um canal oficial de trabalho, a abrangência de 

problemas com soluções transetoriais. No princípio da equidade, as ações devem considerar o 

que é necessário na perspectiva das pessoas, sendo fundamentais o empoderamento e a 

participação social. O empoderamento passa pelo processo de criação de habilidades pessoais 

por meio da educação e informação, entendidas como instrumentos que contribuem para 

aumentar a opção de escolhas saudáveis e conscientes. A participação social diz respeito ao 

envolvimento da sociedade civil com outros atores sociais na eleição de prioridades, tomada de 

decisões, implementação e avaliação das atividades (MAEYAMA et al., 2015, p. 140). 

As ações multiestratégicas referem-se à combinação de métodos e abordagens variadas 

para enfrentamento de um problema. Já a sustentabilidade diz respeito à garantia da 

continuidade do ganho social, não se restringindo a ganhos pontuais e momentâneos, mas, sim, 

de médio e longo prazo, de forma consistente e permanente, inclusive de forma progressiva 

(SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003, p. 119).  

Assim, os princípios da promoção da saúde, bem como seus eixos de ação, possibilitam 

um norte para o desenvolvimento efetivo das práticas que caminhem para mudanças nas 

condições de vida das pessoas e das comunidades. Essas práticas podem e devem ser realizadas 

nos espaços micro e macropolíticos. Assim, a promoção da saúde traz a ideia de fortalecer a 

autonomia dos sujeitos, não com o deslocamento da responsabilização de saúde do Estado para 

o indivíduo, mas com perspectivas progressistas, preconizando que os indivíduos e/ou 

coletividades sejam capazes de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades, 

transformar e desenvolver mecanismos de adaptação ao meio ambiente para que tenham saúde 

como um recurso para a vida cotidiana. Além da criação de ambientes sustentáveis, a 

reorientação dos serviços de saúde, o fortalecimento de ações comunitárias e o desenvolvimento 

da capacidade individual (COUTO et al., 2016, p. 32). 
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A promoção da saúde envolve a mistura de aspectos educacionais, ambientais e políticos 

de forma a garantir a saúde de indivíduos e populações. Ao longo dos anos, a estratégia de 

promoção da saúde vem se fortalecendo no Brasil. Por outro lado, a Atenção à Saúde no Brasil 

tem uma política de fragmentação focada em grupos de risco. Nesse sentido, é clara a 

necessidade de se repensar a educação tradicional, que mantém conteúdos abstratos, 

descontextualizados da realidade dos discentes (MONIZ et al., 2017, p. 110).   

Portanto, a ideia de promoção da saúde envolve o fortalecimento da capacidade 

individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos DSS. Não trata simplesmente de 

escolhas individuais, mas, sim, de oportunidades. Promoção, nesse sentido, vai além de uma 

aplicação técnica e normativa, entendendo que não basta conhecer o funcionamento das 

doenças e encontrar mecanismos para seu controle. Pois não há como trabalhar devidamente e 

de modo prático a promoção da saúde sem enfrentar a necessidade de reflexão e reconfiguração 

da educação nas práticas de saúde.  

 

 

2.2 A PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Com a construção do conceito contemporâneo de promoção da saúde, considerando o 

termo capacitação citado pela Carta de Ottawa, pôde-se sugerir o desenvolvimento de 

atividades educacionais nesse contexto. No entanto, é necessário ficar atento, visto que esse 

entendimento pode contribuir para a redução da promoção da saúde à prática educativa em 

saúde. Na realidade, esta deve ser considerada como um instrumento para o seu 

desenvolvimento. A promoção não deve ser exclusividade do setor saúde, indo para além de 

um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global, uma vez que não basta educar 

para um estilo de vida saudável. Além disso, a dita adoção de estilos de vida é bastante criticada 

por culpabilizar os indivíduos e não ser suficiente para transformar a situação de saúde da 

população (BRASIL, 2002, p. 21; RABELLO, 2010).  

No entanto, essa reflexão coletiva deve tomar como princípio norteador a orientação do 

MS, que recomenda que a promoção dar-se-á prioritariamente por ações e práticas educativas 

em saúde. O MS destaca que a Educação em Saúde é um processo de construção e apropriação 

do conhecimento sobre o processo saúde-doença, incluindo fatores de risco e de proteção, que 

deve contribuir para a autonomia das pessoas e das comunidades para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida (JESUS et al., 2008, p. 57). 
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Nesse sentido, vale ressaltar que as práticas educativas em saúde podem ser aplicadas 

tanto nas ações destinadas à população, denominadas de Educação em Saúde, quanto naquelas 

voltadas aos trabalhadores de saúde, intituladas de Educação na Saúde (FALKENBERG et al., 

2014, p. 848). A Educação em Saúde é conceituada como o somatório de todas as influências 

que determinam conhecimentos e comportamentos relacionados à promoção, manutenção e 

restabelecimento da saúde dos indivíduos e comunidades (PREDOSO; BRITO, 2014). 

A estrutura da prática educativa obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificativa 

em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos 

professores, dos meios e condições físicas existentes. É algo fluido, difícil de limitar com 

coordenadas simples, além de complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, 

valores e hábitos pedagógicos. É preciso considerar as variáveis que incidem nesse processo, 

tais como relações interativas professor/alunos e alunos/alunos, organização grupal, conteúdos 

de aprendizagem, recursos didáticos, distribuição do tempo e do espaço, um critério avaliador; 

tudo isso em torno de determinadas intenções educacionais. Dessa forma, ressalta-se que os 

efeitos da prática educativa dependem da interação complexa de todos os fatores que se inter-

relacionam nas situações de ensino: tipo de atividade metodológica, aspectos materiais da 

situação, estilo do educador, relações sociais e conteúdos culturais (ZABALA, 1998, p. 15-16). 

No entanto, não se pode esquecer de que toda mudança paradigmática exige tempo e 

que, no Brasil, a Educação em Saúde foi estruturada para a imposição de normas e regras, 

hegemônica por muitas décadas, exercendo influência significativa na formação dos recursos 

humanos. O processo de transformação ocorre de modo gradativo, implica na necessidade de 

um trabalho de mútua colaboração e pressupõe, principalmente, o desenvolvimento profissional 

e pessoal do sujeito-educador (ALVES; AERTS, 2011, p. 323; JESUS et al., 2008, p. 58).  

Segundo Maeyama e Cutolo (2015, p. 141) e Pettres e Ros (2018), essa confusão teórica 

tem origem especialmente do modelo desenvolvido por Leavell e Clark desde 1965, que 

abordava a promoção da saúde como um componente da prevenção primária. Assim, advém da 

grande ênfase dada à modificações de comportamento individual e do foco quase exclusivo na 

redução de fatores de riscos para determinadas doenças. Retrata a perspectiva do modelo 

biomédico que o foco se mantém no comportamento do indivíduo e na doença, 

responsabilizando-o pela saúde. Diante desse equívoco como propostas de ações de promoção 

da saúde, surge a educação sanitária, com enfoque preventivista e comportamentalista. 

Portanto, considera-se saúde como ausência de doença e, nesse contexto, promover saúde é 

prevenir e/ou recuperar. E essas ideias ainda permanecem fortemente arraigadas na formação 

em saúde, causando equívocos teóricos e práticos no que se considera como promoção da saúde.  
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No Brasil, no final do século XIX e início do século XX, observou-se um período 

histórico importante no que tange à construção de concepções e práticas educativas em saúde 

que tiveram como base os fundamentos da educação sanitária influenciada pelo higienismo. O 

higienismo teve início com o crescimento desordenado das grandes cidades brasileiras, 

principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, onde se destacaram as condições sanitárias 

ameaçadoras e os surtos epidêmicos, os quais aumentavam as estatísticas de mortes das 

populações. Esse quadro inquietou as classes dominantes, uma vez que as doenças começaram 

a assolar os centros urbanos e interferirem na força de trabalho, o que atingia diretamente a 

ascensão da burguesia. Assim, o higienismo resumia o cuidado com a saúde ao sujeito lavar as 

mãos, escovar os dentes, tomar determinado número de banhos ao dia e cortar as unhas, sendo 

o único responsável por evitar as doenças, em detrimento das condições sociais em que vivia 

(SOUZA; JACOBINA, 2009, p. 642). 

Dessa forma, a Educação Sanitária foi introduzida na sociedade brasileira, mostrando à 

população os benefícios das ações de saúde e a necessidade de seguir as regras de higiene. 

Observa-se, nesse período, uma prática educativa em saúde autoritária, reprodutora de 

conhecimentos, visando ao controle dos indivíduos e com atividades de caráter normativo, 

hierárquico, impositivo e disciplinador. Assim, não eram consideradas a subjetividade e as 

condições de vida dos sujeitos e comunidades que sofriam a interferência dos processos 

políticos, sociais, culturais, educacionais e históricos. O processo saúde-doença era visto como 

consequência da sua ignorância do sujeito, da sua incompetência no autocuidado e da sua falta 

de conhecimento e de iniciativa (PENTEADO; CHUAN; SILVA, 2005, p. 15). 

A prática educativa baseada no estilo bancário parte da premissa que o educador é o 

conhecedor da “verdade científica” e, nesse sentido, faz comunicados aos educandos, ou seja, 

deposita seus conhecimentos nos educandos, que devem arquivá-la e guardá-la (FREIRE, 

2015b). Na área da saúde, esse tipo de prática educativa se relaciona com as propostas do 

modelo biomédico e multicausalista visando, fundamentalmente, por meio do repasse de 

informação para evitar a ocorrência das doenças. O enfoque, portanto, é preventivista, 

mantendo o equívoco de se considerar prevenção como sinônimo de promoção (MAEYAMA 

et al., 2015, p. 142). 

Denota-se, desse modo, a necessidade de mudanças paradigmáticas no processo das 

práticas educativas em saúde. Com a criação da OMS, em 1945, surgiram novas discussões 

sobre o processo saúde-doença. Assim, constituiu-se uma nova tendência na Educação em 

Saúde, duas práticas sociais que se articulam abordando os caminhos pelos quais diferentes 

estados de saúde e bem-estar são construídos socialmente e com participação dos sujeitos 
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envolvidos nesse processo. Com isso, as práticas educativas em saúde devem ser capazes de ir 

além das questões sanitárias, contribuindo para o fortalecimento dos sujeitos envolvidos nesse 

processo, permitindo-lhes visualizar e enfrentar os determinantes do processo saúde-doença, a 

fim de vivenciarem seu papel de cidadão crítico, reflexivo, participativo e autônomo (MONIZ 

et al., 2017, p. 110).   

O referencial traçado nesses eventos já citados evidenciou que a promoção da saúde 

pode ser viabilizada pela prática educativa em saúde que, quando desenvolvida com a 

população, também é chamada de Educação em Saúde, processo político de formação para a 

cidadania ativa, para a ação transformadora da realidade social e busca da melhoria da qualidade 

de vida.  Além disso, a caracterização de uma prática educativa em saúde, no que se refere ao 

tipo de ação realizada, deve ser analisada sob o ponto de vista pedagógico e de saúde, ou seja, 

que tipo de metodologia de ensino é utilizada e de qual pressuposto do processo saúde-doença 

se concebe (MAEYAMA; CUTOLO, 2010, p 92). 

Nesse contexto, a Educação em Saúde, de acordo com a OMS, é entendida como um 

processo de ação social e experiências de aprendizagem planejadas voltadas à capacitação das 

pessoas para que adquiram controle sobre os determinantes em saúde, o comportamento em 

saúde e as condições sociais que afetam seu próprio estado de saúde e dos outros (OHARA; 

SAITO, 2014, p.461). 

A fim de aproximar as práticas educativas em saúde com as necessidades em saúde da 

população, faz-se necessário que denotem ações que compreendam as relações entre os sujeitos 

sociais em diferentes espaços com diferentes saberes para que se possa superar o paradigma 

biológico e tecnicista. Deve-se privilegiar uma abordagem que enfatize experiências e saberes 

contextualizados entendendo tais ações como processos dinamizadores de mudanças 

individuais e coletivas (ACIOLI, 2008). 

O processo educativo precisa ter caráter transformador, na perspectiva da superação do 

ensino tradicional, acrítico e mecanicista, preocupado unicamente com a transmissão de 

conhecimento, ignorando as singularidades dos sujeitos (MÂNICA; SCHWEICKARDT; 

TOBIAS, 2014). Assim, as práticas educativas devem ser desenhadas a partir de um processo 

que objetive a educação transformadora, aliada ao conceito de saúde ampliado, baseada no 

diálogo, no qual existem trocas entre o educador e educando, e que por meio da problematização 

se construa um novo saber de forma crítica e reflexiva (FREIRE, 2015b).  

Esse processo participativo, que gera novos saberes e, portanto, novas demandas, 

favorece o autocuidado dos indivíduos e comunidades e facilita a realização de escolhas. Pelo 

objetivo da busca da autonomia e afinado com a lógica do conceito ampliado de saúde, esse 
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tipo de prática educativa apresenta como perspectiva a promoção da saúde (MAEYAMA et al., 

2015, p. 139). 

Assim sendo, o processo ensino-aprendizagem ou mais atualmente chamado como 

processo de “ensinagem” deve possibilitar uma atuação educativa comprometida com a 

mudança social e a construção da cidadania, o que poderá ser alcançado por meio de trocas de 

experiências entre os atores desse processo (ANASTASIOU; ALVES, 2012, p. 20). É preciso 

pensar: Para que educar?  Para quem ensinar? Pois, segundo Zabala, (1998, p. 15) sem essas 

perguntas nenhuma prática educativa se justifica. 

Destarte, as práticas educativas em saúde devem ter o enfoque no gerenciamento de si, 

em busca do sucesso e autonomia do cuidado, por meio de processos de reflexão e crítica na 

construção de sujeitos ativos, que não se restringem às informações, orientações e punições 

com foco unicamente na técnica ou doença, mas são processos que ocorrem no encontro entre 

pessoas, com diferentes culturas e realidades sociais e econômicas, com representações diversas 

sobre a saúde.  

 

 

2.3 A ESCOLA COMO LOCUS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Há uma relação reconhecida ao longo dos anos, entre a saúde e a educação, existindo o 

entendimento de que bons níveis de educação estão relacionados a uma população mais 

saudável, assim como uma população saudável tem maiores possibilidades de apoderar-se de 

conhecimentos da educação (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 830). 

Historicamente, as escolas são representadas como espaços importantes utilizados para 

vivências e práticas em saúde, para problematização e análise dos fatores determinantes das 

condições de saúde e doença, fundamentalmente quanto ao controle e prevenção do 

adoecimento, de situações de risco e agravos de saúde, perdurando uma lógica higienista e 

preventivista (SILVA; BODSTEIN, 2016, p. 1780). 

Em uma linha do tempo, pode-se afirmar que o ponto de partida seria a identificação da 

escola como espaço de disseminação de regras de civilidade e normas de higiene, calçadas no 

ideal higienista dos séculos XIX e XX. Diante desse contexto, é possível perceber que 

inicialmente a escola foi entendida como apenas um espaço físico para realizações de ações 

preventivas. No outro extremo temporal, os debates mais recentes pautariam a escola como 

locus de promoção da saúde, configurando um dos grandes desafios da atualidade 

(CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 835).  
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A primeira política de atenção à saúde do escolar surgiu na Alemanha, no final do século 

XVIII e início do século XIX, representada pelo chamado Sistema Frank. Elaborado pelo 

médico alemão Johan Peter Frank, o Sistema Frank tratava do atendimento ao escolar, da 

supervisão das escolas e prevenção de acidentes, programas de atletismo, preocupação com a 

iluminação, aquecimento e ventilação das salas de aula (FIGUEIREDO; MACHADO; 

ABREU, 2010, p. 17). Nesse contexto, inicialmente a escola foi reconhecida como local 

estratégico para a propagação da higiene por agrupar, em um mesmo espaço, crianças e 

adolescentes entendidos como “massa modelável”. Pautada na hipótese de que a doença surgia 

e se mantinha em decorrência da ignorância, a solução seria então a prescrição de normas e 

regras. Com isso, a escola elaborou propostas de construção de modelos educacionais, formação 

de professores, inspeção de alunos e de organização de espaços e equipamentos, objetivando a 

formação de novos e higienizados cidadãos (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 835). 

As origens da Saúde Escolar na polícia médica europeia e seu modelo atualizado se 

expandiram por todo o ocidente. O mesmo aconteceu com a temática do higienismo, também 

transitando dos países centrais para os periféricos. Com o desenvolvimento técnico-científico, 

a mudança de paradigma vem sendo incorporada aos poucos, passando a focar a promoção da 

saúde (SOUZA, 2015, p.47).  

No Brasil, a higiene escolar, como era chamada, ganhava notoriedade com ações 

sanitaristas, tendo a finalidade da diminuição da incidência de enfermidades, dadas as precárias 

condições de vida da sociedade, associadas à presença de epidemias e um incipiente sistema de 

saúde público. Em 1889, criou-se o serviço de Inspeção Higiênica, apontado como uma das 

primeiras medidas governamentais relativas aos Serviços de Saúde Pública e posteriormente 

estendidos ao espaço escolar, sendo, na época, reconhecido como ambiente intermediário e 

responsável também por ações de saúde na escola (PIRES et al., 2012, p. 669; CAVALCANTI; 

LUCENA; LUCENA, 2015, p. 390). A partir do século XX, as ações de higiene escolar 

ganharam impulso no Brasil, época em que o país apresentava crítica situação de saúde pública, 

intensa imigração e êxodo rural, o que contribuiu para o surgimento de epidemias 

(FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010).   

A partir da década de 1950, os programas foram direcionados à saúde na escola com as 

ações voltadas às questões biológicas das problemáticas relacionadas à educação. Nesse 

período, existia preocupação com a desnutrição por ser relacionada como principal causa do 

fracasso escolar, o qual tinha por vezes justificativas baseadas no discurso higienista defendido 

pelo Estado (CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015, p. 390). O “fracasso escolar” foi 

um nome dado a algo inesperado, que fugiu dos padrões e expectativas preestabelecidas, que 
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na maioria das vezes atribuía o insucesso somente ao aluno. Também referido como reprovação, 

baixo rendimento, distorção idade‐série/ano e dificuldade de aprendizagem, relacionando o 

fracasso escolar à desnutrição, aos distúrbios neurológicos e outras patologias, atribuindo aos 

indivíduos e às suas famílias a culpa, e ao fatalismo (CRUZ, 2011, p.61).  

Houve, assim, uma contribuição para a “patologização da educação”, a qual consiste em 

explicar a situação e o destino de indivíduos e grupos por meio das suas características 

individuais e de saúde, ocultando os determinantes políticos e pedagógicos do fracasso escolar 

e isentando o sistema social vigente e a instituição escolar das suas responsabilidades. Como 

decorrência dessa concepção, o indivíduo é o único responsável por sua condição de vida e 

destino, em que as circunstâncias sociais e políticas teriam influência mínima (CASEMIRO; 

FONSECA; SECCO, 2014, p. 835).  

Em 1954, a Comissão de Especialistas em Educação em Saúde da OMS colocou a 

necessidade de serem realizadas, dentro do espaço escolar, diversas atividades que 

favorecessem a promoção da saúde, e não somente o trabalho de transmissão de conhecimentos 

sobre aspectos relacionados à saúde.  (LUCCA, 2016, p. 172-173). No entanto, a visão da escola 

com foco higienista e preventivo ainda era muito presente. 

Na década de 60, os aspectos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos e de saúde mental 

tiveram ênfase na justificativa do baixo rendimento escolar. Já nos anos 70, a política brasileira 

de saúde escolar guiada pelo cenário das ditaduras militares era assistencialista, e não 

universalizada, a educação era excludente, apesar de iniciativas para aumentar o número de 

matriculados, e a assistência social era assistencialista. A saúde escolar desse período 

privilegiou os conteúdos e a implantação de serviços médicos de saúde nos espaços escolares 

(LUCCA, 2016, p. 175). 

A partir da segunda metade da década de 70, algumas pesquisas passaram a investigar 

temáticas voltadas à burocratização da escola e a sua influência sobre a qualidade do trabalho 

docente, a distância entre a cultura escolar e popular, a inadequação do material pedagógico e 

a discriminação das diferenças no contexto escolar (CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 

2015, p. 390). 

Até o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

5.692/71, o tema saúde era abordado dentro do referencial curricular escolar, utilizando como 

designação a referência a Programas de Saúde, sem ser incorporado como disciplina curricular. 
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O objetivo desse trabalho era o desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene pessoal, 

à alimentação, à prática esportiva, ao trabalho e ao lazer (GONÇALVES et al., 2008, p. 182).  

Surge também nessa década o movimento das UPS a partir da concepção 

transformadora das universidades somada às iniciativas, como a da Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD), que, em 1977, criou o programa “Universidades pela 

Saúde” visando conferir às Universidades a responsabilidade pela saúde da população adjacente 

a suas regiões. A abordagem de promoção da saúde era baseada em configurações ou ambientes, 

originalmente chamados de setting based approach, que visava enfatizar características locais 

na ação promotora de saúde e que deu origem ao Movimento das Cidades Saudáveis 

(ALMEIDA, 2017, p. 32). 

As UPS surgem envolvendo a responsabilidade social dessas instituições e a percepção 

de que elas poderiam influenciar positivamente nas condições de vida e saúde da comunidade. 

Essa proposta trata a saúde como parte do seu projeto institucional, como responsabilidade 

social das instituições de ensino superior, estabelecendo políticas que promovem a saúde e a 

qualidade de vida da comunidade acadêmica e da comunidade externa, atuando de forma 

transversal no entorno das universidades (OLIVEIRA, 2017, p.12).  

O movimento das UPS criou sua raiz na estratégia de ambientes saudáveis impulsionada 

pela OMS, com iniciativas em cidades, escolas, locais de trabalho, entre outros. A estratégia de 

ambientes saudáveis tem como proposta considerar todo o ambiente que está em torno de uma 

comunidade, não apenas o indivíduo isolado, concebendo a saúde como um produto da relação 

entre sujeitos e seu ambiente social, atuando nos locais onde as pessoas vivem diariamente 

(OLIVEIRA, 2017, p.12). 

A partir da década de 80, o espaço escolar passou a ser reconhecido como apropriado 

para a promoção da saúde. Vale lembrar que ao final da ditadura civil-militar em 1984, após 

terem sido identificados problemas de saúde que interferiam no processo ensino-aprendizagem, 

instituiu-se o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) com o objetivo de promover a saúde 

do escolar do ensino fundamental da rede pública por meio do desenvolvimento de ações 

educativas, preventivas e curativas (LUCCA, 2016, p. 117).  

A partir dessas heranças históricas, iniciativas de saúde escolar praticadas nas décadas 

de 80 e 90 em países da América Latina restringiram-se a ações para melhorias nas condições 

de higiene e saneamento básico, prevenção de doenças transmissíveis, tratamento de doenças 

específicas e realização periódica e indiscriminada de exames médicos ou provas de triagem, 

embora mudanças desejadas já estivessem sendo sinalizadas. Tais ações ainda ocorrem de 
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forma desarticulada, sem explícita identificação de possíveis objetivos estratégicos e políticos, 

partindo de um modelo vertical, medicalizado e assistencialista.  

Contudo, a saúde da população escolar continua sendo compreendida mais em termos 

de ausência de doenças, do que como resultado de um processo de transformação coletiva dos 

fatores determinantes de saúde e bem-estar, no qual profissionais da saúde e demais membros 

da comunidade escolar podem e devem converter-se em atores ativos (CASEMIRO; 

FONSECA; SECCO, 2014, p. 835).  

Em 1996, o movimento das UPS se mostrou sistematizado durante a 1ª Conferência 

Internacional de UPS sediado na Universidade de Lancaster na Inglaterra (GRÄSER; HESSE; 

HARTMANN, 2010). A partir de então, vários esforços foram empreendidos para fortalecer as 

redes e caracterizar os projetos. A rede Europeia apresentou a maior parte dos referenciais 

iniciais do movimento, porém o movimento se expandiu rapidamente e inúmeras universidades 

em várias partes do mundo passaram a adotar seus padrões referenciais e se organizar em redes 

(ALMEIDA, 2017, p. 32; CARLOTTO; DINIS, 2017, p. 173). 

Para Arroyo (2018, p.2), as UPS têm a responsabilidade de gerar uma cultura de 

promoção da saúde no campus, no ambiente social e comunitário externo. A UPS está 

comprometida em promover a estrutura operacional da promoção da saúde contida na Carta de 

Ottawa e ratificada em documentos de saúde declaratórios subsequentes em nível internacional. 

A UPS também tem a missão de defender a saúde usando como estrutura conceitual/operacional 

os postulados dos DSS e os ODS (SOARES; PEREIRA; CANAVARRO, 2015, p.120). 

Dessa forma, a participação das UPS com seus dispositivos e conhecimentos na 

discussão de saúde no ambiente escolar também é uma forma de fortalecimento da prática 

educativa em saúde na escola. Assim, Casemiro, Fonseca e Secco (2014, p. 836) ressaltam que 

há também mudanças na visão sobre os papéis e as responsabilidades assumidas por meio das 

parcerias e articulações em torno das estratégias de promoção da saúde com escolares. 

Entendendo-se que há necessidade de forte conexão entre escolas e serviços de saúde para 

favorecer a interconexão de saberes e a participação de ambos a partir de objetivos comuns.  

O estudo de Pezzi e Marin (2014, p. 4) relata que a partir dos anos 90, as pesquisas que 

investigavam o fracasso escolar assumiram duas tendências: na primeira delas, culpabilizava-

se os alunos e suas famílias e, na segunda, era entendido como decorrente de causas 

intraescolares, atribuindo‐se aos professores ou a questões institucionais e políticas da escola a 

responsabilidade pela reprodução das desigualdades sociais, que acabavam por reforçar as 

dificuldades escolares. 
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Em outra ótica, considera-se que o processo de escolarização enfatiza o espaço escolar 

como um campo de relações complexas que precisam ser analisadas. Desse modo, o fracasso 

escolar deveria ser compreendido como um resultado desse processo, não sendo apenas um 

problema educacional, mas com repercussões individuais e sociais, exigindo que os 

profissionais ocupem um lugar de reflexão e ação (CRUZ, 2011, p.57; PEZZI; MARIN, 2014, 

p. 2).    

O tema promoção da saúde, como inclusão formal na Educação no Brasil, ocorreu no 

ano de 1996, a partir da aprovação da nova LDBEN 9394/96, com a definição do planejamento 

e disposição da grade curricular e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com questões 

referentes à saúde, ao meio ambiente, à orientação sexual, à ética, à pluralidade cultural e a 

outros temas importantes (COUTO et al., 2016, p. 32).  

Com a nova LDBEN 9394/96 e a construção dos PCN, a saúde no campo da educação 

passou a ser considerada como um tema transversal, expondo a necessidade de se assegurar 

uma ação integrada e intencional entre os campos da educação e saúde, uma vez que ambos se 

pautam, fundamentalmente, nos princípios de formação da consciência crítica e no 

protagonismo social (GONÇALVES et al., 2008, p. 182). 

Os PCN, dentro do capítulo relacionado ao tema transversal Saúde, sugere que toda 

escola deve incorporar os princípios de promoção da saúde indicados pela OMS com os 

objetivos de fomentar a saúde e o aprendizado em todos os momentos; integrar profissionais de 

saúde, educação, pais, alunos e membros da comunidade no esforço de transformar a escola em 

um ambiente saudável; implementar práticas que respeitem o bem-estar e a dignidade 

individuais e, implementar políticas que garantam o bem-estar individual e coletivo, oferecendo 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento em um ambiente saudável, com a participação 

dos setores da saúde e educação, família e comunidade para a formação da consciência crítica 

(GONÇALVES et al., 2008, p. 183). 

Além disso, orientam que a Educação em Saúde favorece o processo de conscientização 

quanto ao direito à saúde e instrumentaliza para a intervenção individual e coletiva sobre os 

condicionantes do processo saúde/doença presentes no meio. Os PCN também citam que as 

múltiplas dimensões do processo saúde-doença por si só justificam a caracterização da temática 

Saúde como um tema transversal do currículo, ou seja, aquele campo que não é uma disciplina, 

mas que deve ser abordado por todas as disciplinas curriculares da Educação Básica para 

garantir que os estudantes construam uma visão ampla do que é saúde (BRASIL, 1998).  

Em meio aos diversos encontros internacionais sobre promoção da saúde, nos quais se 

refletiu e se explicitou claramente sua importância, o processo de valorização desse tema no 



70 

 

 

âmbito escolar também começou a ser percebido no Brasil. As propostas inovadoras e centradas 

na promoção da saúde chegaram ao Brasil nas décadas de 1980 e 1990, tornando-se, dessa 

forma, um dos pilares mais importantes da agenda internacional, criando políticas saudáveis e 

ambientes sustentáveis, denominadas Cidades Saudáveis e Escolas Promotoras da Saúde (EPS) 

contemporâneas (LUCCA, 2016, p. 176). 

A proposta da EPS foi desenvolvida ao longo da década de 1990 como um dos 

desdobramentos do movimento de promoção da saúde. Sua formulação está direcionada para o 

desenvolvimento de práticas integradoras de saúde na escola. Desde então passou a ser 

divulgada com o apoio de organismos internacionais, como da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS). Em 1995, a OPAS lançou a proposta das EPS na América, almejando a 

mudança do paradigma tradicional da saúde escolar para uma educação voltada à saúde integral 

(LUCCA, 2016, p. 174; CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015. p. 392). Tal fato 

favoreceu o início das mudanças conceituais e metodológicas no âmbito da promoção da saúde, 

na Saúde Pública e suas ações no cenário escolar, deslocando em processo lento a lógica da 

Saúde Escolar como uma polícia médica e do sanitarismo para uma realidade de educação em 

saúde como formação de conhecimento e aprendizado (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 

2010, p. 399). 

Nesse contexto, o ambiente escolar passou a ser reconhecido como apropriado para 

práticas de promoção da saúde por meio de várias iniciativas das EPS. Assim, para o alcance 

da promoção da saúde e o avanço da consolidação do SUS, fez-se necessária a articulação das 

ações de saúde com as da educação, modificando a ideia de que educação está associada apenas 

à escola e saúde somente aos serviços de saúde, superando as práticas isoladas por meio de um 

trabalho integrado (GOMES, 2012).  Assim, o esforço nacional para a implementação do 

conceito de EPS teve como umas de suas expressões a implementação do projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), em 2004, e a PNPS, aprovada em 2006, cujos fundamentos 

remontam à Carta de Ottawa. Além disso, ao longo dos anos, o PNSE foi sendo alterado até 

que a partir de 2006 o programa passou por reformulações e ampliações que preanunciaram a 

instituição do PSE em 2007 (LUCCA, 2016, p. 175; BRASIL, 2006).  

Por meio da PNPS, o MS tinha o objetivo de integrar as ações de saúde ao currículo 

escolar, recomendando a criação de espaços e ambientes saudáveis nas escolas 

(CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015. p. 388). Outro mecanismo facilitador foi o 

crescimento do movimento de UPS, em diversos países da América Latina e da Europa nos 

últimos anos, com a criação de redes e realização de congressos, gerando resultados positivos. 

Desde 2009, algumas Universidades brasileiras também integram a rede de UPS, abraçando 
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uma tendência crescente de promover saúde no ambiente universitário e em seus entornos 

(ALMEIDA, 2017, p. 32; OLIVEIRA, 2017, p.12). Tal fato reflete para o ambiente escolar, 

visto que proporciona o incentivo de ações de promoção da saúde na escola por meio dos 

estudos extramuros gerados pelas Universidades. 

Diante desse contexto, a escola distingue-se das demais instituições por oferecer a 

possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos resultantes da discussão dos 

diversos saberes, sejam trazidos pelos conhecimentos científicos trabalhados pelas diferentes 

disciplinas; pelos estudantes que expressam crenças e valores culturais; divulgados pelos meios 

de comunicação, às vezes fragmentados e desconexos, mas que devem ser levados em conta 

por exercerem forte influência sociocultural; e aqueles trazidos pelos professores, decorrentes 

da sua experiência, de vivências pessoais e profissionais, que envolvem crenças e se expressam 

em atitudes e comportamentos. (BRASIL, 2009) 

Esse encontro de saberes gera a “cultura escolar”, que assume expressão própria e 

particular em cada instituição, embora apresente características comuns ao que é típico do 

contexto escolar (FONTANA, 2018, p. 90). A cultura escolar é um conceito complementar que 

ajuda a compreender as práticas educativas e o processo desenvolvido. Pode ser utilizada para 

acessar um jogo de tensão entre as diferentes matrizes de culturas e naturalmente desafia a 

escola quando o trabalho pedagógico tem a perspectiva de considerar os contextos culturais dos 

alunos (RAMOS, 2018, p. 15). 

Dessa forma, há a necessidade de se entender a escola como uma possibilidade de 

ambiência escolar. A ambiência considera não somente o espaço físico, mas também o encontro 

entre os sujeitos, pensando-se na qualidade do que é ambiente, do que rodeia os seres vivos. 

Conceitua-se ambiência como o entendimento de humanização por meio do equilíbrio de 

elementos que compõem os espaços, considerando fatores que permitam o protagonismo e a 

participação. Pressupõe-se espaço como cenário onde se realizam relações sociais, políticas e 

econômicas de determinados grupos da sociedade, sendo uma situação construída 

coletivamente e incluindo as diferentes culturas e valores (BESTETI, 2014, p. 602-603). 

Assim, a escola pode ser percebida como um importante locus do cuidado em saúde por 

meio do desenvolvimento de práticas de promoção à saúde com escolares, oferecendo a 

possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos resultantes do confronto dos 

diferentes saberes (BRASIL, 2009, p. 15). Netto et al. (2018, p. 6) afirmam que as práticas 

pedagógicas consistem em uma complexa prática social, mediada pela interação professor-

aluno-conhecimento, que acontece em diversos espaços/tempos no cotidiano dos espaços 

pedagógicos. Entendendo espaço de ensino, ambiente de aprendizagem ou espaço pedagógico 
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como o locus, cultural e socialmente construído, destinado a promover oportunidades de 

aprendizagem. 

Em todo esse contexto, verifica-se que a escola é um locus de preparação dos indivíduos. 

Trata-se da oportunidade de ter acesso à instrução técnico-formal, além de conviver com 

realidades plurais e com a diversidade, característica prevalente e indispensável a sociedades, 

de modo a deixar claro que a escola é um locus de amplo debate livre e democrático das 

questões plurais que caracterizam a sociedade brasileira (COSTA; PELET, 2017, p.5). 

Desse modo, deve-se lembrar de que o objetivo principal nesse contexto é o cuidado 

que segundo Boff (2014, p.91), ao ser essência humana, está em todas as manifestações da vida, 

sem o qual esta não é possível. O conceito de cuidado, por sua vez, foi sendo ampliado e, no 

Brasil, está articulado com o SUS. Uma das principais preocupações incide sobre a necessidade 

de apropriação de estratégias que possibilitem o empoderamento e autonomia. Portanto, deve-

se compreender que o cuidado é fonte geradora de responsabilidades dos que cuidam e dos que 

são sujeitos do cuidado, buscando efeitos para além do tratamento e prevenção de doenças, mas 

pensando também na promoção da saúde. Partindo-se de uma ideia em que o cuidado é uma 

ação interativa por definição, portanto o cuidado pressupõe o conhecimento científico, mas 

também o conhecimento do outro (NIETSCHE; TEIXEIRA; MEDEIROS, 2014, p. 79). 

Destarte, o espaço escolar é imprescindível para a promoção da saúde, pois possibilita 

que os indivíduos e grupos sociais ampliem seus conhecimentos a respeito dos determinantes e 

condicionantes de vida, podendo assumir o controle sobre eles, na medida do possível, com 

decisão crítica e reflexiva.  Contudo, para eficácia da estratégia da promoção da saúde no espaço 

escolar, fazem-se necessárias reais mudanças nos processos educacionais. Nessa visão, prática 

e teoria devem se reunir de forma fluida, integrando os educandos no processo de aprendizagem 

e caracterizando assim uma prática educativa em saúde.  

Em função disso, a OPAS elegeu a promoção da saúde na escola como prioridade, 

adotando princípios e práticas que incidam no cotidiano e contribuam para uma vida pessoal 

mais potente, fraterna e solidária de todos os envolvidos. As estratégias de saúde escolar devem 

estimular a flexibilização dos currículos escolares e criar espaços institucionais para o 

planejamento integrado da educação e da saúde com enfoque integral e participativo (OPAS, 

2003).     

Por conseguinte, para a prática educativa em saúde na escola, a ação reflexiva e de 

concepção do cuidado tornam-se indispensáveis. Pois, resgatar a autonomia requer perguntar 

ao sujeito sobre suas demandas e perspectivas de vida, contribuindo para a proposta de cuidar, 
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considerando sua dimensão na organização do sistema e na promoção da saúde, utilizando a 

escola como locus do cuidado em saúde com escolares.   

 

 

2.4 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UM OUTRO MODO DE PENSAR E FAZER EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

No decorrer dos anos, com a mudança da concepção de saúde, a visão do processo 

ensino-aprendizagem também foi sendo modificada. Isso possibilitou o desenvolvimento de 

outra perspectiva para se pensar educação e saúde, levando em consideração suas interfaces. 

Os programas de saúde escolar foram sendo organizados, estruturados e desenvolvidos 

considerando diferentes representações de concepções sobre saúde e educação, o que contribuiu 

para repercutir em práticas de saúde na escola (GOMES, 2012, p. 33). 

O MS e o MEC passaram a compreender que as ações educativas na fase escolar são 

produtivas, uma vez que os escolares são mais receptivos, sendo fundamental trabalhar saúde 

na perspectiva da promoção. Nessa fase de vida, o ser humano requer maior atenção pelo 

processo de crescimento e desenvolvimento físico e psicológico, muitas vezes marcados pela 

vulnerabilidade. Para isso, faz-se necessário desenvolver trabalhos, envolvendo uma equipe 

multiprofissional, por meio da interação e troca de conhecimentos, para juntos realizarem 

estratégias que proporcionem a identificação de problemas de aprendizagem e de saúde, assim 

como ao processo saúde-doença (COUTO et al., 2016, p. 34). 

Com a dupla preocupação ministerial, o tema da promoção da saúde na escola torna-se 

um eixo de importante trabalho em nível nacional, deixando clara a visão de que a escola é um 

espaço de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento importante, no qual se adquirem 

valores fundamentais. A escola possui a ambiência ideal para se desenvolver programas de 

promoção da saúde de amplo alcance e repercussão, já que exerce uma grande influência sobre 

seus educandos nas etapas formativas e mais importantes de suas vidas (GONÇALVES et al., 

2008, p. 183).  

É dentro desse aspecto que se entende e se justifica um programa de saúde escolar 

inserido e integrado no cotidiano e na cultura da escola, irradiando-se, dessa forma, para além 

dos limites do espaço escolar, podendo auxiliar os indivíduos a discutir comportamentos e criar 

espaços de reflexão sobre práticas saudáveis de vida. Apresentando-se como um espaço 

privilegiado de articulação entre os conteúdos científicos e o dia a dia, fundamental para a saúde 

dos escolares (GUIMARÃES; AERTS; CÂMARA, 2012 p.92). Articulado a isso, 

desenvolveram-se programas e projetos indutores de políticas públicas a fim de ampliar a 
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prevalência de fatores de proteção para a saúde do escolar. Assim, nesse pano de fundo somado 

ao processo histórico das políticas que integram saúde e educação, em 2007 é alcançada a 

formulação do PSE que substitui o PNSE de 1984 (COUTO et al., 2016, p. 35). 

As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da 

educação pública brasileira são projetadas para se unirem a fim de promover saúde e educação 

integral. O marco mais atual nessa perspectiva é a instituição do PSE por Decreto Presidencial 

nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, visando um trabalho integrado entre o MS e o MEC, na 

perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino, com 

a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de Educação 

Básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, e desenvolver ações 

intersetoriais para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes (BRASIL, 2009, 

p. 20).  

Diferentemente do proposto pelas EPS, que tinham ações de promoção da saúde apoiada 

nos professores, o PSE busca promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, 

assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes. Procura, ainda, 

articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de Educação Básica; 

promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde; contribuir para 

a constituição de condições para a formação integral de educandos e para a construção de 

sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; 

fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer 

o pleno desenvolvimento escolar e fortalecer a participação comunitária (COUTO et al., 2016, 

p. 34). 

O PSE aponta as equipes do Programa Saúde da Família (PSF) para constituir, com a 

Educação Básica, uma estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas 

e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar. Portanto, não é 

solicitado que exista uma equipe de saúde ou outro profissional da saúde que fique lotado 

permanentemente do espaço escolar para realizar ações de saúde na escola, pois há um 

entendimento de que esse espaço não deve ser utilizado para consultas médicas com o objetivo 

da medicalização ou de diagnóstico clínico-psíquico, mas deve ser utilizado para triagens por 

sua objetividade e ganho de escala em ambiente coletivo. Desse modo, o PSE pontua a 

importância das ações serem desenvolvidas pela comunidade escolar com a equipe saúde da família, 

a qual já acompanha, pela unidade de saúde, os educandos que estudam em determinada escola, 

visto que aquele espaço faz parte do seu ambiente adscrito de atuação (BRASIL, 2011, p.6; 

BRASIL, 2013b, p. 12). 
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A proposta do PSE é centrada na gestão compartilhada por meio dos Grupos de Trabalho 

Intersetoriais Municipais (GTI-M), em uma construção na qual tanto o planejamento quanto a 

execução, o monitoramento e a avaliação das ações são realizados coletivamente, de forma a 

atender às necessidades e demandas locais. O trabalho no GTI-M pressupõe, dessa forma, 

interação com troca de saberes, compartilhamento de poderes e afetos entre profissionais da 

saúde e da educação, educandos, comunidade e demais redes sociais (BRASIL, 2013b, p. 5). 

Percebe-se, assim, que o PSE é uma estratégia importante da Atenção Básica, podendo 

atuar como um elo aproximador entre a comunidade escolar e a rede de atenção básica em 

saúde. Dessa forma, o PSE surge diante de todo esse contexto retomando os princípios e 

intenções da Atenção Primária em Saúde, integrando e reforçando fatores como promoção da 

saúde, qualidade de vida, gestão local, fatores sociais e novos estilos de políticas públicas e 

saúde integral (PARAMO, 2010, p. 121). 

Em 05 de agosto de 2015, o MS instituiu a Portaria Nº 1.130, a qual estabelece a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do SUS. Essa Portaria 

considerou inúmeros decretos e portarias anteriores no âmbito da saúde da criança, assim como 

o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o PSE. Nesse contexto, considerando 

a atual dimensão e complexidade das políticas públicas e a necessidade de fortalecimento dos 

eixos temáticos estratégicos, o PSE como o objetivo de promover a integralidade do cuidado 

da criança, está contemplado na nova portaria nº 1.130, o que é uma importante estratégia para 

a atenção integral à saúde da criança (BRASIL, 2015d). 

Em 25 de abril de 2017 foi publicado pelo MS e MEC a Portaria Interministerial nº 

1.055, a qual redefine as regras e critérios para adesão ao programa. A adesão ao programa 

passou a durar 2 anos, implicando em atuar com todos os alunos da escola, e não mais por nível 

de ensino, as ações deixaram de ser divididas em blocos, sendo agora constituídas em um 

conjunto de 12 principais eixos de ações que poderão ser desenvolvidas conforme o 

planejamento e realidade local, tais como: 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; X) Promoção da saúde auditiva 

e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração; XI) Direito sexual e reprodutivo 

e prevenção de IST/AIDS; XII) Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com 
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possíveis sinais de alteração (BRASIL, 2017b). Cabe informar que devido o cenário de 

pandemia de Covid-19 instalado em 2020, a ação de prevenção à Covid-19 passa a fazer parte 

das ações do PSE, a partir da declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional (BRASIL, 2020).  

Em relação ao município de Niterói, o termo de adesão ao PSE foi assinado no ano de 

2008. No ano seguinte, iniciou-se a elaboração do projeto que seria utilizado como referência 

para a organização das atividades. O Programa foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde 

de Niterói em 26 de outubro de 2010. O projeto inicial com a primeira pactuação de 2011-12 

previa a participação de oito escolas (três estaduais e cinco municipais) e oito módulos de 

Programa Médico de Família (PMF). No período de 2013-2014, ocorreu nova pactuação com 

ampliação das ações para segmentos escolares creches e pré-escola, com um total de 16 escolas 

pactuadas. Já em 2014-2015, ocorreu nova pactuação de metas com um total de 20 escolas 

pactuadas. As escolas inicialmente pactuadas não foram repactuadas no nesse período de 

adesão.   

Cabe ressaltar que embora não haja uma regra objetiva quanto à obrigatoriedade da 

manutenção das escolas já pactuadas nos períodos subsequentes, todo o percurso normativo do 

programa sugere que a escola não deveria ser substituída, já que o objetivo do programa é que 

as ações integrem permanentemente as atividades da Atenção Básica por meio das equipes de 

PSF e das escolas nos territórios. Há, contudo, a permissão de substituição de escolas, desde 

que não seja reduzido o quantitativo de escolas da última adesão.  Além disso, acredita-se que 

há um conjunto de justificativas para a troca de escolas nos períodos de pactuação, que podem 

ser desde dificuldades operacionais referentes à escola na articulação com as equipes de saúde 

até dificuldades no acesso à comunidade dominada pelo tráfico. 

Em 2016, não ocorreu pactuação, provavelmente por conta das fortes mudanças 

estruturais e políticas que o MS e MEC estavam passando devido às crises políticas e mudanças 

do governo instaladas no Brasil. Posteriormente, em 2017, com a publicação da Portaria 

Interministerial nº 1.055/2017, realizou-se a pactuação de 32 escolas para o período de 2017-

18. Das 20 escolas pactuadas no período de 2014-2015, apenas 2 foram substituídas na 

pactuação 2017-18 devido ao descumprimento dos compromissos pactuados, pela instituição 

de ensino, em diferentes ações propostas. A substituição ocorreu após discussão e ciência dos 

setores da saúde e da educação.  

Em janeiro de 2019, a SME/ FME e a SMS/ FMS realizaram a pactuação para o período 

de 2019-2020, compreendendo 46 escolas (36 municipais e 10 estaduais), das quais 14 são 

unidades de ensino infantil, 21 de ensino fundamental, 06 de ensino infantil e fundamental, 02 
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de ensino médio e 03 de ensino fundamental e médio, contemplando um total de 

aproximadamente 15288 educandos pactuados, na faixa etária de 6 meses a 17 anos. Vale 

destacar que a realização desse estudo se baseou nesta pactuação, pois era a que estava vigente 

no momento do desenvolvimento da pesquisa. 

Essas escolas possuíam algumas características em comum, tais como participação de 

creches públicas e escolas que tenham dentre os educandos matriculados pelo menos 50% deles 

pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e unidades escolares 

localizadas próximo à unidade de saúde. Vale ressaltar que nessa pactuação nenhuma escola foi 

substituída, apenas 14 novas escolas foram incluídas. 

Adotaram-se como critérios de escolha das escolas: 1) Listagem disponibilizada do MS, 

a qual define as escolas prioritárias e não prioritárias, assim como as equipes de saúde elegíveis; 

2) Conforme critérios preestabelecidos pelo MS e MEC, leem-se escolas prioritárias, como 

creches públicas e conveniadas do município; escolas do campo; escolas com alunos em medida 

socioeducativa; e escolas que tenham, pelo menos, 50% dos alunos matriculados pertencentes 

a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; 3) A pactuação do município de Niterói 

obedeceu à regra 1, a qual segundo manual de adesão define: o município que decidir pactuar 

menos de 50% de escolas prioritárias só poderia selecionar a mesma quantidade no conjunto 

das não prioritárias. Assim, 50% do total de escolas pactuadas são escolas prioritárias; 4) A 

nova pactuação foi construída de forma participativa, intersetorial e compartilhada: discussão 

no GTI-M; participação ativa, ciência e concordância de quais escolas e o quantitativo a serem 

pactuados pela área técnica saúde e educação, coordenação do PMF e outros. Além disso, todas 

as escolas pactuadas e os PMF vinculados foram consultados quanto à aceitação em participar 

do programa  (BRASIL, 2019b, p. 13). 

Em fevereiro de 2021, foi realizada a atual pactuação vigente no município de Niterói 

(2021-2022) com 46 escolas pactuadas (36 municipais e 10 estaduais), das quais 21 são 

unidades de ensino infantil, 14 de ensino fundamental, 06 de ensino infantil e fundamental, 02 

de ensino médio e 03 de ensino fundamental e médio, contemplando aproximadamente um total 

de 13.439 educandos pactuados, na faixa etária de 6 meses a 17 anos. Destaca-se que 07 escolas 

do ensino fundamental foram substituídas por escolas do ensino infantil, dentre elas, duas 

escolas participantes desse estudo (EM Maestro Heitor Vila Lobos e EM Honorina de 

Carvalho). 

 Diante dessa realidade, vale ressaltar que mesmo perante as dificuldades de relação 

entre saúde e educação, descumprimento dos compromissos pactuados, violência na 

comunidade e desafios na abordagem aos adolescentes, o mais indicado é a tentativa de 
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superação desses desafios, buscando apoio, entendimento e diálogo entre os setores. Porquanto, 

conforme já citado anteriormente, seguindo a proposta do PSE, o ideal é que ao longo das 

pactuações, as escolas não sejam substituídas visto que a substituição pode quebrar o vínculo, 

a relação e o processo ensino-aprendizado em saúde que está sendo construído. Para evitar tal 

cenário, as SMS, SME e MS deveriam apoiar por meio de medidas incentivadoras, a 

manutenção das escolas já pactuadas. 

Assim, segundo a série histórica das pactuações (Figura 3), é possível perceber que o 

município de Niterói tem ampliado aos poucos o PSE por meio do aumento gradativo do 

número de escolas pactuadas. 

 

Figura 3 - Série histórica de pactuações PSE no município de Niterói 

 

                  Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Quanto à execução do programa, inicialmente seria desenvolvido nas escolas por 

médicos e técnicos de enfermagem, seguindo a lógica da composição da equipe do PMF no 

período inicial. Porém, aos poucos, com a ampliação de profissionais no PMF e com a 

participação das Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde, enfermeiros, agentes comunitários 

de saúde (ACS), nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, dentre outros, 

também passaram a fazer parte do PSE. Entretanto, alguns poucos profissionais vinculados ao 

PMF incluíram em suas atividades ao menos uma visita ao ano para desenvolver as ações de 

avaliação em saúde, escolas e creches municipais e estaduais, independentemente da pactuação 

para o PSE. Assim, ações de promoção da saúde vêm sendo pouco priorizadas nesse processo, 

ainda que sejam desenvolvidas esporadicamente ou pontualmente (DIAS, 2016, p. 156). 
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A área técnica da coordenação do PSE em Niterói se encontra vinculada na FMS ao 

Departamento de Supervisão Técnico e Metodológica (DESUM) subordinado à Vice-

Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família (VIPACAF), e na FME ao Núcleo 

de Ações Integradas (NAI). Há participação de diversos setores da saúde e educação no GTI-

M PSE, além das áreas técnicas, como por exemplo: PMF; Coordenação Saúde da Criança e 

Adolescente; Coordenação de Fonoaudiologia; Coordenação de Alimentação e Nutrição; 

Coordenação de Prevenção à Violência; Coordenação do Programa Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST)/AIDS e Hepatites virais; Setor de Informação, Educação e Comunicação 

em Saúde; Centro de controle de Zoonoses; Coordenação de Alimentação Escolar do 

município; Coordenação de Educação Física; Coordenação de Assuntos de Violência na 

escola/Assessoria Especial de Articulação Pedagógica; Coordenação de Fonoaudiologia da 

educação, representante das escolas estaduais; e UFF. 

Cabe ressaltar que o desenho do PSE pode proporcionar espaços de construção de novas 

experiências no campo das práticas de promoção de saúde, maior proximidade e participação 

da comunidade escolar, sobretudo ultrapassando o caráter pontual que ainda predomina em suas 

ações. No entanto, ainda há importantes desafios à saúde escolar, tais como o contato de 

profissionais de saúde e educação, que por vezes resume-se a prestação de serviços de saúde; 

dificuldades das escolas em resolver e dar encaminhamento às demandas de saúde dos escolares 

e criar expectativas assistenciais em torno das ações da saúde na escola; a percepção dos 

professores quanto à entrada dos profissionais de saúde na escola e a possibilidade de 

desenvolver ações conjuntas também são afetadas pela natureza da relação estabelecida entre 

escola e PMF no curso das ações do PSE; a falta de clareza sobre do papel de cada um nesse 

processo limita o potencial para ações de promoção de saúde de forma compartilhada; 

identifica-se uma percepção da comunidade escolar e dos demais profissionais da educação que 

atuam junto ao programa no nível do planejamento de que o PSE não é um programa da 

educação, e sim da saúde (DIAS, 2016, p. 156).  

De modo geral, as atividades de promoção da saúde são desenvolvidas por diferentes 

grupos de profissionais em função das temáticas abordadas, porém de forma bastante pontual. 

A continuidade e qualidade do PSE dependem da ação dos profissionais envolvidos, 

desenvolvimento de estratégias eficazes, políticas e comprometimento de toda sociedade. A 

ideia central do PSE é desenvolver em cada sujeito a capacidade de interpretar o cotidiano e 

atuar de forma que possa desenvolver atitudes e comportamentos adequados a uma boa 

qualidade de vida. Nesse contexto, os profissionais da saúde e da educação devem ter atitude 
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de empoderamento dos princípios básicos da promoção da saúde, bem como toda a comunidade 

escolar (BARBIERI; NOMA, 2013, p. 10). 

As lacunas existentes na articulação entre os serviços de saúde e a escola dificultam a 

prática educativa em saúde em detrimento do preconizado pelo PSE (SILVA et al., 2014a). 

Cavalcanti; Lucena; Lucena (2015. p. 394), quando reportam em seu estudo particularmente as 

ações intersetoriais entre a saúde e a educação na perspectiva da promoção da saúde, pontuam 

que as mesmas estão sendo cada vez mais necessárias no cenário escolar. Porém, a educação 

ainda é vista, por muitos, como atribuição somente da escola e dissociada dos processos de 

aprendizagem e saúde. E as questões de saúde ainda são vistas como atribuição apenas de 

profissionais da saúde sem integrar as ações com outros profissionais. Cabe ressaltar que a 

escola tem papel importante de integrar as temáticas no contexto pedagógico. No entanto, 

prevalece ainda o discurso da biomedicina no desenho das políticas de saúde, assim como nas 

concepções de educação (RIGON; SCHMIDT; BOGUS, 2016, p.5). Havendo mudança dessa 

realidade, poderão ser estabelecidas relações de trocas de saberes entre a educação e o serviço 

de saúde por meio de ações coletivas entre os processos educativos e os de saúde e doença 

(BALBINO, 2010, p. 36).  

Na pesquisa realizada por Penso et al. (2013, p.548), destacou-se o reconhecimento da 

necessidade da integração entre saúde e educação, apontada como vantajosa por parte dos 

entrevistados. A burocracia é mencionada como fator impeditivo de viabilização da parceria 

entre a saúde e a educação. Quanto à falta de tempo, os sujeitos relataram que para um 

profissional sair da unidade de saúde e ir à escola é preciso autorização do seu chefe, pois não 

pode deixar de atender no serviço de saúde para ir à escola. Essas realidades são apontadas 

como um dificultador do planejamento conjunto e sistematizado de ações no cuidado em saúde 

no âmbito escolar.  

No rol das dificuldades apontadas, encontra-se a dificuldade em desenvolver ações que 

sejam convergentes com o conceito ampliado de saúde. Pode-se considerar que as fragilidades 

no PSE, segundo Cavalcanti, Lucena e Lucena (2015, p. 400), partem de inconsistências entre 

a concepção de promoção à saúde adotada na construção do PSE e a concepção da OMS. Esses 

autores referem que, tanto nas análises do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que cria 

o PSE, como no Caderno de Atenção Básica Saúde na Escola de 2009, quando esses 

documentos se reportam à promoção da saúde não assumem claramente a base conceitual da 

OMS. Os documentos apresentam interpretações reducionistas da abordagem assumida na 

Carta de Ottawa, em 1986, pela OMS, em que a promoção da saúde é o “processo de 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SCHMIDT,+SUELY+TERESINHA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BOGUS,+CLAUDIA+MARIA
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capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

maior participação no controle desse processo” (SILVA et al., 2014a). 

Além disso, vale ressaltar que para a prática educativa é essencial conhecer a realidade 

vivenciada pelos escolares, no intuito de gerar reflexões sobre a temática, fortalecendo a 

articulação entre a saúde e a educação. As experiências e vivências dos atores sociais nesse 

espaço são fundamentais para o desenvolvimento do processo de implementação do PSE, 

especialmente por meio de estratégias educativas participativas, como oficinas, debates, 

construção de cartilhas e rodas de conversa. 

Assim, mesmo que as ações de promoção da saúde estejam integrando a proposta de 

formação, pouco se avançou para debates conceituais e sobre como operacionalizá-las.  Diante 

de todo esse contexto, há importantes desafios da promoção da saúde na escola a serem 

conquistados. Desse modo, para que seja possível construir processos educativos visando à 

existência de vidas mais saudáveis, como também ambientes mais favoráveis para a promoção 

da saúde no espaço escolar, é preciso que a educação e a saúde caminhem juntas.  

Destarte, para a escola se tornar locus do cuidado em saúde, pensando-se em um espaço 

promotor da saúde, fazem-se necessárias mudanças que favoreçam o pensamento crítico e 

reflexivo para que, independentemente do caminho que cada um trace, faça-o de modo 

consciente, reforçando a urgência da permanente desconstrução, construção e reconstrução de 

saberes, que devem ser somatórias e transformadoras. Ao se acrescentar novos conhecimentos 

a um anterior, permite-se reconhecer diferentes percepções da realidade e, a partir destas, 

associá-las e relacioná-las com conhecimentos teóricos que permitam entender um pouco mais 

a complexidade da organização social. 

Dessa forma, a saúde escolar poderá ser concebida como um espaço de vida da 

comunidade em que a escola está inserida cujo referencial para ação deve ser o desenvolvimento 

do educando, como expressão de saúde, com base em uma prática educativa em saúde 

participativa, tendo como abordagem metodológica a educação em saúde transformadora. 

Logo, saúde, educação, desenvolvimento e transformação são conceitos que não podem 

caminhar sozinhos (GONÇALVES et al., 2008, p. 190). 

Portanto, a efetivação da saúde escolar como política pública de promoção da saúde e 

de garantia de qualidade de vida requer coordenação e planejamento intersetorial, definição de 

iniciativas interdisciplinares selecionadas a partir de diagnóstico local da realidade, com 

identificação dos problemas reais e das soluções viáveis em cada escola de forma a contribuir 

para a autonomia e o empoderamento dos sujeitos diante dos direitos fundamentais relacionados 

ao tema da saúde escolar (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 839). Desse modo, 
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mesmo com tantos desafios, o PSE é visto como uma potencialidade para práticas educativas 

em saúde na perspectiva da promoção da saúde na escola. Para tal, é necessário traçar estratégias 

para o desenvolvimento de práticas participativas, intersetoriais e contínuas.  

 

 

2.5 A TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMO UMA FERRAMENTA DE CUIDADO EM SAÚDE 

 

As dinâmicas sociais seguem gradativamente distanciando o ser humano de sua 

essência: cuidar e ser cuidado, aproximando-o de uma vida cada vez mais reificada, alienada, 

egocêntrica e individualista. O cuidado caracteriza-se como uma atividade relacional, uma vez 

que ocorre em relação a outro sujeito ou ao cuidado de si, constituindo o que é denominado 

cuidado sujeito-sujeito. Assim, o cuidado é interativo, é uma forma de interação que requer 

dedicação, interesse, envolvimento e responsabilidade. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro (WALDOW, 2014, p. 

1149; BOFF, 2014 p. 37). 

No contexto da Saúde Pública, uma das principais preocupações concernentes ao 

cuidado em saúde incide sobre a necessidade de apropriação de estratégias que possibilitem o 

empoderamento e autonomia (BRASIL, 2004). Portanto, deve-se compreender que o cuidado 

é fonte geradora de responsabilidades dos que cuidam e dos que são os sujeitos do cuidado, 

buscando efeitos para além do tratamento e prevenção de doenças, mas pensando também na 

promoção da saúde (NIETSCHE; TEIXEIRA; MEDEIROS, 2014, p.79). 

No entanto, sustentados pela formação proposta do modelo biomédico, multicausalista 

e preventivista, a grande maioria dos profissionais ainda realiza uma prática educativa sob o 

enfoque tradicional de ensino, centralizado na figura do educador, considerando-o como o 

detentor do saber, que deve transmitir seus conhecimentos aos menos esclarecidos, sem ter o 

cuidado como o foco. Nessa abordagem, os focos são a prevenção de doenças ou de 

complicações e a culpabilização individual por seu surgimento, por meio de consultas ou 

palestras, prescrições comportamentais, em geral enunciadas no imperativo (MAEYAMA et 

al., 2015, p.131).  

A implementação de outros modelos de ensino-aprendizagem vem crescendo e destaca-

se a metodologia participativa e ativa de aprendizagem. Para Diesel, Baldez e Martins (2017, 

p. 282), as metodologias participativas e ativas correspondem a processos educativos em que 

há um deslocamento da figura central do professor para o aluno e o conhecimento é construído 

de forma colaborativa pelo questionamento e reflexão. Esse momento de parada, para pensar 
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sobre um tema, transforma os participantes em sujeitos mais críticos e reflexivos. As 

metodologias ativas permitem que os educandos entendam que seu cuidado é realizado para 

pessoas e que todos estão inseridos em um contexto. Com esse cenário, as melhores propostas 

de promoção à saúde devem surgir a partir da construção coletiva (RESER; ROCHA, 2018, p. 

98). 

Para Moniz et al. (2017, p. 110), esse fato vai ao encontro do pensamento de Paulo 

Freire, quando afirma que o conhecimento só pode ser desenvolvido na própria ação do 

indivíduo, pois educar é um processo intrínseco e particular. Corroborando, para Freire (2011, 

p.32), a educação deve ser realizada por meio da construção do conhecimento, de forma 

problematizadora e fundada no diálogo intersubjetivo, sendo capaz de criticar, refletir e agir. 

Nesse seguimento, é necessário que os profissionais com posição de educadores identifiquem 

o cuidado como um valor, reconhecendo e explorando seus significados e proporcionando um 

ambiente de cuidado com os escolares, fomentando a descoberta do cuidado interiorizado em 

cada ser humano (FREIRE, 2015a, p. 60). 

Dessa forma, refletir sobre o cuidado torna-se indispensável, além da valorização da 

autonomia por meio da identificação das demandas e perspectivas de vida de cada indivíduo, 

considerando sua dimensão na organização do sistema e na promoção da saúde. Assim, as 

práticas educativas em saúde devem ressaltar o gerenciamento de si, em busca do sucesso e 

autonomia do cuidado, por meio de processos de reflexão e crítica, na construção de sujeitos 

participativos, não se restringindo às informações, orientações e punições, com foco 

unicamente na técnica, mas em processos que ocorrem no encontro entre pessoas, com 

diferentes culturas e realidades, com representações diversas sobre saúde. Assim sendo, a 

utilização da TE como uma prática cuidativo-educacional na promoção da saúde escolar é uma 

ação de cunho educativo que potencializa a capacidade crítico-reflexiva do escolar perante 

temas sobre promoção da saúde, a partir da noção de cuidado, no sentido de pertencimento e 

compromisso consigo mesmo e com os que estão ao seu redor (TEIXEIRA, 2020, p.318). 

O termo tecnologia tem origem do grego, ofício e estudo, é um termo que envolve o 

conhecimento técnico e científico traduzido em ferramentas, processos e materiais criados ou 

utilizados a partir de tal conhecimento. Assim, é um modelo que cria, adapta, transforma e 

incorpora à prática formas de cuidar especializado nas variadas circunstâncias da vida e saúde, 

tendo como foco a emancipação dos sujeitos envolvidos, na busca da melhor atenção e cuidados 

de saúde para si, família e comunidade (NIETSCHE; TEIXEIRA; MEDEIROS, 2014, p. 19, 

132). 
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Na busca por implementações de ações de educação em saúde geradoras de mudanças, 

as TE podem ser entendidas como o resultado de processos concretizados a partir da experiência 

cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos 

para a construção de produtos materiais ou não, com a finalidade de provocar intervenções 

sobre determinada situação prática (TEIXEIRA, 2020, p. 344). Atuando como dispositivos para 

a mediação de processos de ensinar e aprender, utilizados entre educadores e educandos, nos 

variados processos de educação (TEIXEIRA; MOTA, 2011, p.16). 

Nesse sentido, percebe-se o desenvolvimento da TE não como um produto, mas também 

como processo, para isso é necessário compreender todo método cuja função abranja a 

capacitação de indivíduos ou grupos para desempenhar determinada função ou atividade, bem 

como a gestão de serviços/produtos ou de pessoal ou, mesmo, a promoção de qualquer forma 

de abordagem humana (AQUINO et al., 2010). 

É inegável a evolução no campo da promoção da saúde, contudo a relação entre a 

formação e a prática na promoção da saúde ainda apresenta lacunas e desafios. Pois, para o 

processo de “ensinagem” na promoção da saúde, os educadores devem desenvolver práticas 

educativas criativas, significativas e desafiadoras, que favoreçam a reflexividade e que 

promovam, no educando, as suas potencialidades para pensar em soluções apropriadas aos 

problemas cotidianos vivenciados nos diversos contextos da prática (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2015; ANASTASIOU; ALVES, 2012, p.90). 

Destarte, a construção de uma TE como proposta de cuidado direcionado à promoção 

da saúde no cenário escolar, que integre os fundamentos do cuidado como essência humana 

descrita por Boff, com a educação crítico-reflexiva defendida por Freire, pode resultar 

positivamente no bem-estar de todos os atores sociais envolvidos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1  A PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE E A SAÚDE ESCOLAR: UMA VISÃO FREIRIANA 

 

Paulo Freire foi um educador brasileiro que contribuiu com seus escritos e suas ações 

para uma educação humanizada, reflexiva e conscientizadora, pautada na coerência entre teoria 

e prática. Esse educador estimula um método de ensino com base no diálogo, em que a educação 

está voltada para a prática da liberdade (FREIRE, 2015b, p. 12).  

 Freire foi autor de muitas obras, como Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da 

Esperança, Pedagogia da Tolerância, Pedagogia da Indignação, dentre outras também escritas 

com outros autores.  O ilustre educador reconhecido internacionalmente procurou pensar o ser 

humano e sua realidade sempre os sensibilizando e os conscientizando de forma crítica sobre o 

mundo em que vivem. Paulo Freire, por meio de suas obras, insere em seus questionamentos 

uma educação multicultural, ética, libertadora e transformadora. O pensamento de Freire ainda 

é contemporâneo e inspira a teoria e a prática da educação. A filosofia de Freire se apoia em 

seis pressupostos que ele caracteriza como ideias-forças, tais como (MIRANDA; BARROSO, 

2004, p.633; FREIRE, 2003): 

 
1) Toda ação educativa deve, necessariamente, estar precedida de reflexão sobre o 

homem e de uma análise do meio de vida do educando, isto é, a quem o educador quer 

ajudar a educar. Todas as concepções de Freire estão sob a orientação dessa primeira 

suposição. 

2) O homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre seu 

ambiente concreto. A educação deve levar o educando a uma tomada de consciência 

e atitude crítica no sentido de haver mudança da realidade. 

3) Através da integração do homem com o seu contexto, haverá a reflexão, o 

comprometimento, construção de si mesmo e o ser sujeito. Essa ideia pode ser 

dividida em duas outras afirmações:  3.1) o homem, precisamente porque é homem, é 

capaz de reconhecer que existem realidades que lhe são exteriores. O homem tem 

capacidade de discernimento, relacionando-se com outros seres; 3.2) através dessas 

relações é que o homem chega a ser sujeito. A capacidade de discernir o leva a 

perceber a realidade por ser externa e a entende com desafiadora. A resposta que o 

homem atribui a esse desafio transforma a realidade, sendo original. 

4) À medida que o homem se integrar às condições de seu contexto de vida realiza 

reflexão e obtém respostas aos desafios que se lhe apresentam, criando cultura. 

5) O homem é criador de cultura e fazedor da história, pois, na medida em que ele cria 

e decide, as fases vão se formando e reformando. 

6) É necessário que a educação permita que o homem chegue a ser sujeito, construir-

se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer relações de reciprocidade, fazer 

cultura e história. 
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A partir das ideias-forças, fundamentadas por Freire, emergiram alguns conceitos 

formulados pelo autor, que são utilizados na área da educação e na saúde. Dessa forma, o 

presente estudo possui como subsídio teórico os seguintes conceitos de Paulo Freire: dialética, 

dialogicidade, contextualização, problematização, reflexão, criticidade, conscientização, 

emancipação, libertação, autonomia e transformação. Tais conceitos permitem o 

desenvolvimento de atributos e reflexões acerca da prática educativa em saúde no ambiente 

escolar. 

A pedagogia Freiriana tem por fundamento o uso de uma prática dialética com a 

realidade, criando o educando sua própria educação. Paulo Freire pensou e praticou um método 

pedagógico que procurava dar ao homem a oportunidade de se redescobrir por meio da 

retomada reflexiva do próprio processo, manifestando-se e configurando em um método de 

conscientização (FREIRE, 2015b, p. 139).  

O ponto de partida para a discussão sobre a dialética Freiriana é a sua argumentação 

sobre a capacidade interferidora do homem sobre o mundo. À medida que os sujeitos vão agindo 

sobre si e sobre o mundo, há a construção da prática social. Essa prática, ao mesmo tempo em 

que subsidia as condições necessárias à manutenção da vida biológica e social, também se 

imputa em determinar a validade do conhecimento (SILVEIRA, 2018, p.3). 

O homem consegue atuar sobre si por meio da reflexão sobre a prática social, 

transformando-a de acordo com seus interesses e necessidades. Há um movimento entre o 

homem e o mundo de forma constante, há dinâmica em ambos, que transforma os dois, a todo 

tempo. As ações recíprocas entre homens e mundo nos induzem a afirmar que a mudança 

dialética é uma condição de existência para as coisas reais e para ideias e formação. Tudo se 

transforma pelas ações recíprocas e, dessas reformas, o que surge de novo ao mesmo tempo que 

integra parte do que foi anteriormente também impõe uma nova lógica e maneira de ser do que 

era antes (FREIRE, 2015b; SILVEIRA, 2018, p.3).  

A dialética em Freire recupera a consciência da necessidade do diálogo. A dialogicidade, 

para Freire (2015b), é tipicamente um fenômeno humano, característico do que é dialógico, 

daquilo que se efetua por meio do diálogo, que se baseia na palavra. Esta, por sua vez, 

fundamenta-se no processo de ação e reflexão dos sujeitos (SILVEIRA, 2018, p.5). 

O diálogo não permite somente o sujeito pronunciar a palavra, ele incentiva o 

desenvolvimento de novas estruturas do pensamento por meio dos atos de ouvir, falar e refletir 

criticamente. Ou seja, o diálogo também coloca diante dos homens a possibilidade de refletir 

suas próprias práticas, não as reduzindo a um puro ativismo, pelo contrário, exige a reflexão 
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crítica das práticas sociais e, com isso, a superação da dicotomia teoria-prática, o que ajuda os 

indivíduos a pensar (SANTOS, 2014).  

Estudos Freirianos contribuíram para que a concepção dialética da educação ganhasse 

espaço no campo da pedagogia, influenciando também a área da saúde e contribuindo para a 

disseminação teórica do denominado modelo dialógico de educação em saúde (SILVA et al., 

2010, p. 2542). Esse modelo dialético e dialógico ressalta a educação progressista e 

transformadora, em que o sujeito deixa de ser um agente passivo para ser ator participativo no 

seu processo de saúde.  

Implementar práticas dialéticas e dialógicas nas escolas, em consonância com os 

conceitos defendidos por Freire, constitui-se um desafio para os educadores, pois vários 

percalços individuais, formativos e metodológicos se colocam à frente.  Entretanto, é necessário 

pensar sobre tais práticas para dar evidência ao projeto pedagógico político-filosófico de Freire, 

que busca transformar a sociedade incentivando a formação de um sujeito histórico-social mais 

solidário e humano, ampliando a sua percepção estética e ética de mundo e convertendo-o em 

verdadeiro sujeito do conhecimento (SILVEIRA, 2018, p.12). 

A relação dialética entre a consciência histórica e a realidade do sujeito presente nas 

ideias de Freire se aplica também na articulação entre o concreto e o abstrato. Por isso, Freire 

defende que o conteúdo programático terá que ser extraído da investigação temática, a partir de 

situações significativas do cotidiano desse sujeito coletivo. Assim, a noção de contextualização 

é outro conceito de Freire, como a de um conhecimento significativo que tenha sua origem no 

cotidiano do sujeito em sua tomada de consciência da realidade pronunciada e que os 

conhecimentos apreendidos possuam a dimensão da universalidade que transcendam aquele 

cotidiano que será modificado (RICARDO, 2003, p.8).  

Vale ressaltar que para a prática educativa atender a sua proposta deve ser pautada na 

realidade e necessidades dos educandos, respeitando os saberes construídos com a prática 

comunitária. Pois, ensinar não é transferir conhecimento, precisa-se promover e respeitar a 

autonomia do ser educando, fomentando a reflexão crítica sobre a prática e o reconhecimento 

da identidade cultural (FREIRE, 2015a, p. 132). 

A partir da contextualização, deve-se pensar em outro conceito, a problematização. 

Paiva et al. (2016, p. 150) expõem que, em oposição a uma educação bancária, utilizando um 

ensino compartilhado e compreensivo, alcança-se a ideia de educação problematizadora. A 

problematização contextualiza o problema e relaciona-o à realidade do estudante, favorecendo 

a discussão, a reflexão e o levantamento de hipóteses de solução (RAMOS, 2013, p. 110). No 

momento em que cenários diversos são propostos, os educandos se imaginam nos contextos e 
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conseguem apresentar soluções para quem sabe, em um futuro próximo, executá-las (RESER; 

ROCHA; SILVA, 2018, p.96).  

Nessa perspectiva, a problematização é vista como uma estratégia de ensino adequada 

aos temas de promoção à saúde e à construção de competências necessárias à elaboração dessas 

ações. Consiste nas etapas de observação da realidade, discussão e reflexão dos problemas 

encontrados ou potenciais, formalização de pontos-chaves para posterior teorização, possível 

solução, elaboração e aplicação de intervenção na realidade (BIVANCO-LIMA et al., 2013, p. 

125).  

Essa prática complexa exige um exercício de reflexão sobre o contexto e a 

problematização que o cerca para poder objetivá-lo e transformá-lo (FREIRE, 2011, p. 32). 

Dessa forma, é importante que a prática de aprendizagem estimule a curiosidade, a reflexão, o 

exercício da ação-reflexão-ação e o movimento de continuidade/ruptura dos conhecimentos dos 

estudantes. Essa prática tem nas metodologias ativas seu instrumento pedagógico, incluindo a 

problematização, aprendizagem baseada em problemas, estudos de casos, aprendizagem em 

pares ou times, sala de aula invertida, entre outros (MITRE et al., 2008, p. 2140).  

Vale destacar que a finalidade do processo educativo é a construção de uma ideologia 

crítica nos alunos, gerando um pensamento reflexivo sobre o mundo e a sociedade. Na visão 

Freiriana, é com a percepção que podemos alterar e objetivar a realidade por meio de um 

processo de conscientização que gerará libertação e transformação (FREIRE, 2014, p. 34). 

A partir desse ponto, para Freire (2015b, p. 108), há um modelo educativo em que as 

pessoas são estimuladas a desenvolver a criticidade, ou seja, a característica de ser crítico, por 

meio do processo de análise coletiva de problemas na busca de soluções e estratégias conjuntas, 

visando à mudança da realidade. Essa pedagogia evidencia a formação de um indivíduo mais 

crítico e questionador.  

Para ele, a criticidade seria resultado de um trabalho pedagógico apoiado em condições 

históricas propícias. Na busca da criticidade, a conscientização não poderia fazer parte de uma 

educação qualquer, mas de um processo voltado à responsabilidade social e política, para a 

tomada de decisão (SCOCUGLIA, 2018, p. 212). 

O pensamento crítico pode favorecer o processo de conscientização e emancipação. A 

educação que tem como base o diálogo abre perspectivas para o desenvolvimento da 

conscientização. Para Paulo Freire, conscientização é o desenvolvimento crítico da tomada de 

consciência, implicando em uma ação, um ir além da fase espontânea da apreensão do real para 

chegar a uma fase crítica na qual a realidade se torna cognoscível. Já a tomada de consciência 

é uma etapa da conscientização, logo ainda não há uma ação. A conscientização é a tomada de 
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consciência que se aprofunda, é o desenvolvimento crítico da tomada de consciência 

(GADOTTI, 2016, p. 15).  

Na perspectiva Freiriana, visando ao desenvolvimento da consciência crítica para a 

formação de sujeitos competentes, capazes de exercer sua participação cidadã que possibilita 

romper com a relação verticalizada entre professor e estudante, faz-se necessária a concepção 

de educação emancipatória. Para Freire, a emancipação nada mais é do que o processo de 

libertação política, cultural, humana e social de todos os oprimidos, que libertam a si e aos 

opressores. A prática pedagógica, decorrente desses princípios caracterizadores da educação 

libertadora, concebe a educação como dialógica, valoriza a horizontalidade de saberes e 

propicia ao educando desenvolver o pensar crítico acerca da sua realidade. Sendo assim, ele vê 

na educação a possibilidade de emancipação humana para superar as diferentes formas de 

opressão e dominação existentes na sociedade (MENEZES; SANTIAGO, 2014, p. 60). 

Nessa realidade, na construção de um contexto emancipatório surge a necessidade de os 

profissionais visualizarem novas formas de intervir na realidade de saúde, alicerçando sua 

prática profissional no respeito e confiança das potencialidades dos seres humanos, com os 

quais interagem e pactuam parcerias nas práticas de educação em saúde. O poder emancipatório 

envolve o conhecimento instrumental e comunicativo. Para que esse movimento aconteça, 

todos os princípios da integralidade devem ser atendidos e as pessoas empoderadas para sua 

efetiva realização no processo de cuidar de si (SALCI, 2013, p. 227). 

Na perspectiva de uma educação libertadora, o pensamento de Paulo Freire supera a 

concepção bancária da educação. Uma educação como prática da liberdade, fundamentada na 

teoria da ação dialógica, que substitui o autoritarismo presente na escola tradicional pelo 

diálogo democrático nos diferentes espaços de vivências e de aprendizagens. Essa educação 

exige que os sujeitos estejam engajados na luta para alcançar a libertação e tem, 

fundamentalmente, como objetivo desenvolver a consciência crítica (MENEZES; SANTIAGO, 

2014, p. 50; SCOCUGLIA, 2018, p. 229). Dessa forma, a libertação é a superação da dicotomia 

opressor-oprimido, que surge a partir da mudança interior de ambos os lados, não é a troca de 

lugares, é a superação dessas posições (FREIRE, 2015b).  

A autonomia do ser educando é um saber necessário à prática educativa e respeitar essa 

realidade é um imperativo ético, e não um favor. Dessa forma, o respeito à autonomia e à 

identidade exige uma prática educativa coerente com esses conceitos (FREIRE, 2015a, p.60).  

Nas palavras de Freire, o educador deve exercer a prática docente visando à autonomia 

dos educandos, aprendendo sem pressões (FREIRE, 2015a, p. 26). Nas diferentes realidades 

educacionais, a prática docente deve procurar aguçar a curiosidade dos alunos principalmente 
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por meio de pesquisas na troca de saberes. No ensino/aprendizagem por meio das atividades 

lúdicas, o conteúdo interage com os objetivos a serem trabalhados no momento oportuno. Na 

troca de saberes entre o educador e os educandos, estes constroem e reconstroem seus saberes 

desenvolvendo sua autonomia (CASTRO; MALAVASIM, 2017, p. 106). 

Assim, Freire (2015a, p. 26) afirma que os educandos vão se transformando ao lado do 

educador, em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber. Portanto, a mudança é 

um tema gerador da prática de Paulo Freire. Esse pensador fala sobre a mudança de uma 

sociedade de oprimidos para uma sociedade de iguais. E a conscientização desempenha um 

papel importante no processo de mudança (FREIRE, 2014, p. 9). 

Destarte, Freire se refere, prioritariamente, à transformação das relações entre os 

sujeitos e a partir dessa mudança as pessoas partem para a ação de transformação social. Assim, 

inicialmente, o teórico apresenta o diálogo na perspectiva libertação da relação entre opressores 

e oprimidos, elemento que impulsiona a busca pela transformação da estrutura social. Acredita-

se que a transformação parte de uma perspectiva democrática, com ampliação da participação 

das pessoas na escola, na política e em outros espaços, tendo por base a relação dialógica 

estabelecida entre as pessoas e as instituições. Dessa forma, o diálogo se torna o centro da 

própria transformação. Nesse sentido, as pessoas em diálogo se transformam e transformam o 

mundo (FREIRE, 2008; GALLI, BRAGA, 2017, p. 178). 

Apropriando-se dos conceitos de Paulo Freire, a prática educativa em saúde é 

reorientada permeando o diálogo, a pactuação e a horizontalização entre os sujeitos sociais e 

profissionais. O processo de ensinagem deve possibilitar uma atuação educativa comprometida 

com a mudança social e a construção da cidadania, o que poderá ser alcançado por meio de 

trocas de experiências entre os atores desse processo. 

Porquanto, no processo de educação em saúde, deve ser trabalhada a autonomia, a 

autoestima, a liberdade e o fortalecimento de ampliação de poder do indivíduo como sujeito 

social, em movimentos de promoção da saúde, chamado de empowerment ou empoderamento, 

componente essencial da educação e convergindo com as ideias de emancipação, autonomia e 

libertação de Paulo Freire (OHARA; SAITO, 2014, p.463). 

Dessa forma, as ideias e os conceitos de Paulo Freire estão aplicados no presente estudo, 

visto que se articulam e se complementam a todo o momento com as práticas sociais do campo 

da educação e da saúde no âmbito da saúde coletiva. Essa realidade permite pensar na 

polinização de ideias para a prática educativa em saúde. O termo polinização em seu sentido 

literal, segundo Amabis e Martho (2010) refere-se ao ato de transferência de células 

reprodutivas masculinas por meio dos grãos de pólen nas anteras da flor para o receptor 
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feminino da própria flor ou de outra flor. Processo que acontece a partir de agentes externos, 

como ventos, água, inseto ou artificialmente por interferência humana. Assim, polinizar ideias 

para a prática educativa em saúde não é apenas transferir essas ideias, mas entender que se trata 

de um processo natural, dinâmico e fluido, no qual o saber que cada um possui, é naturalmente 

levado aos outros, não é algo prescrito ou imposto e que há interferência pelos processos 

externos, como o contexto e a necessidade de cada um. Portanto, da mesma forma que acontece 

na polinização das flores, o processo de polinização de ideias para a prática educativa em saúde 

pode acontecer na relação educador e educando, em que todos são polinizados no processo 

educativo ou transformados, conforme defendido por Freire em seus princípios e conceitos. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem participativa, do tipo 

pesquisa-ação. A pesquisa de natureza qualitativa, segundo Minayo (2014, p. 317), trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes, em que a linguagem, os símbolos, as práticas, as relações e as coisas são inseparáveis, 

sendo, dessa forma, capaz de responder às questões particulares e de compreender a realidade 

humana vivida socialmente. 

Entre os diferentes métodos utilizados na investigação qualitativa com abordagem 

participativa, destaca-se a pesquisa-ação, a qual é um tipo de Pesquisa Social, com base 

empírica, que é planejada e realizada associada a uma ação ou resolução de um problema 

coletivo, em que pesquisadores e participantes se envolvem de modo cooperativo e 

participativo. É desenvolvida por meio de um espaço de interlocução no qual os atores 

implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, 

propondo soluções e aprendendo na ação, onde os profissionais envolvidos exercem um papel 

de articulador e facilitador (THIOLLENT, 2011, p. 07-20). 

A pesquisa-ação é uma estratégia de intervenção social que oportuniza aos envolvidos 

discutirem e refletirem sobre seus próprios problemas em busca de soluções possíveis ou, pelo 

menos, esclarecer os problemas da situação em estudo, proporcionando a ampliação do nível 

de consciência quanto à situação problemática detectada, de modo a contribuírem com a 

reflexão e a transformação da realidade (CORRÊA; CAMPOS; ALMAGRO, 2018). 

Para facilitar a descrição sobre cada uma das etapas da pesquisa-ação empreendida, 

optou-se por discuti-las por fases, com base em Thiollent (2011): exploratória, principal e ação. 

A fase exploratória permitiu realizar a investigação e construir as etapas de delimitação do tema 

de pesquisa, dos problemas, da teoria, do campo de observação ou desenvolvimento e da coleta 

de dados. Na fase principal, foi feito o planejamento da ação a partir da análise das necessidades 

e sugestões dos participantes; e na fase ação a TE foi elaborada como forma de intervenção. 

Vale destacar que trata-se de uma pesquisa-ação com abordagem participativa que 

permite diversos níveis de participação dos atores sociais. A elaboração da TE deste estudo se 

deu a partir do material empírico levantado, além da identificação das necessidades e 
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conhecimentos prévios dos participantes. Portanto, a pesquisa-ação na área da saúde, estando 

pautada em preceitos freirianos, direcionada para a melhoria das condições de vida no contexto 

proposto pelo estudo, possibilita intervenções na prática educativa em saúde com escolares. 

Tais intervenções envolvem aspectos físicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, entre 

outros, ampliando horizontes de saberes e concepções, com o objetivo de possibilitar a atuação 

do sujeito como ser ativo no processo das transformações socio-histórico-culturais.  

 

4.2 DESENHO DE ESTUDO 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se uma estratégia de condução metodológica que atendesse 

aos objetivos propostos de forma clara e concisa seguindo um cronograma (Apêndice 1, p. 221). 

O esquema representativo contendo o desenho de estudo com as etapas do processo (Figura 4) 

evidencia com maior clareza o percurso metodológico seguido possibilitando o alcance dos 

objetivos específicos: 
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                                            Figura 4 - Desenho do Estudo 

Fonte: próprio autor, 2020. 
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4.3 ETAPAS DO ESTUDO E TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Conforme descrito acima, o estudo está desenhado em quatro etapas e a técnica de 

produção de dados em cada etapa está descrita a seguir: 

 

4.3.1 Etapa 1: As aproximações  

 

Inicialmente, foram realizados encontros de ambientação do campo de pesquisa, um 

encontro em cada unidade de saúde e escola participante, totalizando 10 encontros, em abril de 

2019. Durante esses encontros, o projeto foi apresentado e foram identificados os atores sociais 

inseridos na problemática, como diretoria da escola, pedagogo, demais docentes, educandos e 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Foi feito um levantamento e seleção dos 

profissionais que participariam da pesquisa a partir dos critérios de inclusão, descritos no item 

4.4 a respeito da seleção dos participantes.  

Além disso, a fim de adequar os instrumentos de pesquisa, realizaram-se testes-piloto 

da entrevista e do questionário que seria utilizado na coleta. Para Marconi e Lakatos (2017, p. 

96), a realização do teste possibilita evidenciar possíveis falhas existentes no instrumento de 

pesquisa, tais como inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade ou linguagem 

inacessível; perguntas supérfluas ou que causem embaraço, dentre outras, para posterior 

reformulação do instrumento de pesquisa. Afirma ainda que o teste-piloto deve ser aplicado em 

população com características semelhantes, mas nunca na mesma que será alvo do estudo. 

Participaram do teste-piloto um profissional de saúde, um profissional de educação e 

dois educandos, disponibilizados voluntariamente. Esses testes aconteceram em um encontro 

com cada participante no período de 10 a 14 de maio de 2019. Vale ressaltar que os participantes 

do teste-piloto não fizeram parte da amostra final da pesquisa.  Esse teste possibilitou encontrar 

algumas falhas relativas à clareza e objetividade das questões, o que dificultaria sua aplicação 

na coleta e, portanto, poderia influenciar na fidedignidade dos dados coletados.  

Assim, percebeu-se a necessidade de reestruturar algumas perguntas, fazendo com que 

fossem adequadas para melhor obtenção das informações buscadas, gerando o roteiro de 

entrevista final utilizado com foco nos objetivos da pesquisa. O questionário também foi 

readaptado com o intuito de atender melhor à caracterização dos participantes. 
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4.3.2 Etapa 2: A busca nos PPPs 

 

Na Etapa 2, como técnica de produção de dados, realizou-se um estudo documental por 

meio de um roteiro para análise documental (Apêndice 2, p. 222). Para Lüdke e André (1986, 

p.38), um estudo documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse. É visto como uma técnica exploratória, podendo 

complementar as informações obtidas por outras técnicas de coleta. Utilizaram-se documentos 

do tipo técnico, os PPPs das escolas participantes, a fim de identificar se existiam palavras, 

conceitos, disciplinas e/ou unidades curriculares relacionadas à prática educativa em saúde e à 

promoção da saúde.  

Os PPPs foram disponibilizados pela Coordenação Pedagógica da FME em maio de 

2019. A fim de resguardar as informações contidas nos PPPs analisados, estes foram 

identificados pelas letras “EM”, inicial da palavra Escola e posteriormente da palavra 

Municipal, seguidas do número sequencial dado a cada um aleatoriamente (EM1, EM2, EM3, 

EM4, EM5). 

Os dados da pesquisa documental foram processados e organizados com auxílio do 

software ATLAS.ti 8 (Qualitative Data Analysis) versão 8.4.21/2019 por meio da submissão 

no software dos documentos scaneados para convergência dos códigos de pesquisas e unidades 

geradas. Aliou-se o uso do software ATLAS.ti 8 à análise de conteúdo do tipo temática para 

compreensão dos discursos e seus significados no período de dezembro de 2019 a março de 

2020. 

 

4.3.3 Etapa 3: O diálogo com os participantes 

 

Participaram da Etapa 3 os articuladores das unidades de saúde e educação vinculados 

às escolas de ensino fundamental pactuadas no PSE e educandos representantes de cada turma 

de 6º ano, conforme critério de inclusão, descritos no item 4.4 a respeito da seleção dos 

participantes. 

  Inicialmente, realizou-se a caracterização dos participantes por meio de um questionário 

sociodemográfico com perguntas abertas, dicotômicas e de múltipla escolha, construído pelas 

pesquisadoras, com o objetivo de dar foco e caracterizar os educandos (Apêndice 3, p. 223) e 

os profissionais (Apêndice 4, p. 224). O preenchimento do questionário aconteceu no dia da 

realização da entrevista com cada participante. 
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Para Marconi e Lakatos (2017, p. 94), questionário é um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito sem a 

presença do entrevistador. A utilização de perguntas que de fato dizem respeito a questões 

concretas, fácies de precisar, portanto referem-se a dados objetivos tais como idade, sexo, 

profissão, domicílio, religião, dentre outros. 

As entrevistas com os profissionais, a fim de facilitar a coleta, foram realizadas 

individualmente nas unidades de saúde e educação em que o profissional trabalha, em junho de 

2019, com agendamento marcado na data de preferência dos participantes. Já as entrevistas com 

os educandos participantes foram realizadas na escola que o educando estuda, no período de 

junho a julho de 2019.  

A entrevista semiestruturada foi guiada por um roteiro constituído por perguntas 

elaborado pelas pesquisadoras, sendo aplicado aos educandos (Apêndice 5, p. 225) e aos 

profissionais da saúde (Apêndice 6, p. 226) e da educação (Apêndice 7, p. 227). Segundo 

Minayo (2014, p.267), esse tipo de entrevista combina perguntas fechadas ou estruturadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas 

ou condições prefixadas pelo pesquisador. Assim, possibilita captar temas previamente 

estabelecidos, mas também estruturas de relevância dos entrevistados trazidas do campo.  

Os dados encontrados nessa fase foram processados e organizados com auxílio do 

software ATLAS.ti 8 (Qualitative Data Analysis) versão 8.4.21/2019 utilizando um processo 

de transcrição e codificação em corpus único, para convergência dos códigos de pesquisas e 

unidades geradas. Aliou-se o uso do software ATLAS.ti 8 à análise de conteúdo do tipo temática 

para compreensão dos discursos e seus significados no período de dezembro de 2019 a março 

de 2020, levando à identificação do desenvolvimento de ações de promoção da saúde e à prática 

educativa em saúde por profissionais da saúde e da educação com o 6º ano das escolas pactuadas 

do ensino fundamental no âmbito do PSE. 

 

 

4.3.4 Etapa 4: A proposta de outro caminho 

 

A etapa 4 teve como objetivo propor um novo caminho para a prática educativa em 

saúde por meio da elaboração de uma TE. Assim, a partir dos achados nas etapas anteriores, 

construiu-se uma TE em uma plataforma digital. Segundo Teixeira (2020, p. 394), a TE passa 

por uma revisão complementada a partir de uma “escuta sensível” do público-alvo e, com isso, 
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o pesquisador torna-se habilitado para construir a TE. Essa etapa está descrita detalhadamente 

no item 7 deste estudo (p. 186). 

 

4.4 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

Os cenários da pesquisa foram as escolas pactuadas ao PSE do município de Niterói-RJ, 

a partir da última pactuação vigente no momento do desenvolvimento da pesquisa (2019-2020), 

que possuíam turmas de 6° ano e os módulos do PMF vinculados a essas escolas. Dentre as 

escolas pactuadas ao PSE em Niterói na pactuação de 2019-2020, somente seis possuíam 6° 

ano. Porém, uma escola e o PMF vinculado a essa escola são localizados em uma comunidade 

perigosa quanto ao acesso devido à criminalidade e à violência. Assim, essa escola não foi 

inserida no estudo, até mesmo por orientação da própria FME e FMS. Logo, a pesquisa foi 

realizada em cinco escolas e seus respectivos cinco módulos de PMF articuladores conforme 

exemplificado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Cenários de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora, 2021. 

 

4.4.1 Rede de Atenção Básica de saúde no município de Niterói 

 

Niterói faz parte da Região Metropolitana II, composta pelos municípios de Itaboraí, 

Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá. O município tem uma área total de 

133,9 quilômetros quadrados. Limita-se ao norte com o município de São Gonçalo; a leste com 

o de Maricá; ao sul e a oeste com o oceano Atlântico (TCE, 2016).  

Em 2010, Niterói tinha uma população de 487.562 habitantes com uma proporção de 

86,3 homens para cada 100 mulheres. Já em 2016, a população de Niterói passou a ser de 
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497.883, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Niterói 

é o quinto em população do estado e o segundo da região Metropolitana II. A densidade 

demográfica era de 3.640,8 habitantes por km². A taxa de urbanização correspondia a 100% da 

população. Em comparação com a década anterior, a população do município aumentou 6,1%, 

o 61º maior crescimento no estado (TCE, 2016).  

A taxa de mortalidade infantil é de aproximadamente 12,90 por mil nascidos vivos, 

menor que a média do estado e a do país; a expectativa de vida ao nascer é de 76,23 anos, 

superior à média estadual e nacional (IBGE, 2010). Contudo, ainda convive com altos índices 

de desigualdade, semelhante às médias do estado e do Brasil. O crescimento urbano tem se 

dado de forma desigual, com a coexistência de estratos sociais de classe média e alta e territórios 

de comunidades com menor oferta de serviços e maior vulnerabilidade social. O aumento da 

violência tem sido observado na cidade nos últimos anos e a população local tem sido submetida 

a uma permanente sensação de insegurança, o que gerou impacto no processo de trabalho dos 

profissionais da saúde e da educação (MACHADO, 2015).  

O município possui 52 bairros distribuídos em seis regionais: Norte I, Norte II, Praias 

da Baía I, Praias da Baía II, Pendotiba e Leste Oceânica, conforme demonstra o mapa físico da 

Rede SUS no município (Figura 6). 

 

Figura 6 - Mapa Físico da Rede SUS do município de Niterói 

 

                                    Fonte: FMS – Niterói do anteprojeto do PSE, 2009. 
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Niterói se destaca por seu pioneirismo em torno da reestruturação teórica do Modelo 

Assistencial de Saúde. As mudanças foram iniciadas na década de 80 com a implantação do 

“Projeto Niterói” que consolidou a hierarquização, a integração e a regionalização dos serviços 

municipais de saúde. A interlocução por meio do intercâmbio técnico-científico com Cuba 

resultou em um acordo de assessoria técnica para estudo de viabilidades para a adaptação do 

modelo cubano de medicina familiar à realidade do município. No curso desse processo, 

elaborou-se o PMF que propunha como elemento de sustentação a parceria com o movimento 

associativo local (DIAS, 2016, p. 104). 

O PMF se estruturou segundo a lógica da hierarquização e descentralização dos serviços 

prestados de atenção à saúde e se tornou um modelo para organização do processo de trabalho 

centrado na vigilância à saúde com base no princípio da territorialidade. Considera-se que a 

experiência do município inspirou outros projetos de saúde da família, inicialmente no estado 

do Rio de Janeiro e, em seguida, em vários municípios de outros estados brasileiros (HUBNER; 

FRANCO, 2007).  

Em 1994, o governo federal adotou o PSF como estratégia nacional de construção de 

um novo modelo de atenção, a Estratégia Saúde da Família, que atualmente é concebida como 

uma estratégia de consolidação do SUS em todo o país, e não mais como um programa 

(BRASIL, 2012). Porém, conforme analisa Sousa (2015), embora a Estratégia Saúde da Família 

tenha sido adotada nacionalmente como modelo de organização da Atenção Básica, Niterói 

ainda permanece com a terminologia de PMF, programa que atualmente tem sido submetido a 

um processo de transição para a proposta federal. 

Em uma análise mais recente da trajetória de implementação do PMF, conduzida em 

2014 por Sousa, perceberam-se mudanças no modelo de organização do PMF-Niterói para o 

desenho proposto pelo governo federal que caracteriza a Estratégia de Saúde da Família. Foram 

identificadas continuidades e mudanças em vários aspectos organizacionais e operacionais do 

programa, com destaque para a inclusão de novos profissionais nas equipes, enfermeiro e 

odontólogo; criação das policlínicas comunitárias da família, com integração entre diferentes 

tipos de serviços em uma região e coordenação pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

(SOUSA, 2015).  

Atualmente, no ano de 2020, a Atenção Básica de Niterói conta com 40 módulos do 

PMF, 5 UBS, 7 Policlínicas Regionais, 2 Policlínicas Comunitárias da Família e 2 Policlínicas 

de Especialidades, todas subordinadas à VIPACAF da FMS.  

A despeito da longa história do PMF no município e dos avanços na oferta de serviços 

de saúde na cidade, alguns aspectos da dinâmica organizacional podem indicar características 
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menos favoráveis à construção de processos articulados pautados na integralidade das ações, 

tais como a baixa cobertura do PMF; a ainda implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF); a alta rotatividade de profissionais dos módulos do PMF; a estrutura 

fragmentada de gestão da Atenção Básica, UBS e PMF, com distintas estruturas de gestão e 

financiamento; a redução do tempo destinado a atividades com a comunidade; e a redução do 

tempo em atividades de educação permanente são alguns elementos desse contexto que podem 

afetar a construção de processos articulados, já que reduzem o tempo e espaços de negociação 

e formação que favorecem processos mais articulados (DIAS, 2016, p. 110). 

 

 

4.4.2 Rede de educação no município de Niterói 

  

O município de Niterói, até os anos 1960, não contava com escolas sob sua gestão. 

Segundo Almeida (2010), a afirmação da escola pública no município durante os anos 1970 e 

1980 esteve voltada para os segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora. Nas décadas 

seguintes, a consolidação e expansão do ensino privado na cidade produziu uma diferenciação 

na demanda pela escola pública entre os segmentos da classe trabalhadora. A classe 

trabalhadora com pouca qualificação e os segmentos populacionais residentes em aglomerados 

subnormais, como favelas, invasões, comunidades e grotas, representavam os principais 

demandantes por escolas públicas, especialmente no segmento da educação infantil. Nos anos 

1990, o município experimentou a maior taxa de crescimento de sua rede física, quando 

comparado a outros períodos.  

Entre 1992 e 2007, Niterói triplicou os estabelecimentos de educação pública. Há desde 

então uma aparente mudança no perfil dos demandantes em algumas regiões do município. As 

escolas passaram a receber também alunos filhos de trabalhadores de classe média, 

especialmente em escolas localizadas em regiões economicamente mais favorecidas do 

município. Assim, as características socioeconômicas das famílias usuárias da escola pública 

no município podem variar em função da região e do território (DIAS, 2016, p. 110). 

No âmbito da discussão pedagógica, observa-se no município um movimento de 

reestruturação iniciado na década de 90. Desde 1999, o currículo escolar da educação infantil e 

do ensino fundamental do município passou a ser organizado em ciclo. Por meio da proposta 

pedagógica em ciclos, pretendeu-se eliminar ou limitar a repetência escolar e propiciar ao aluno 
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um tempo de aprendizagem diferenciado. Essa perspectiva é adensada por um contexto de 

desigualdade social e perspectiva de construção de uma escola mais inclusiva (AROSA, 2013).  

A atuação da FME na formulação da política de ciclos foi integrada por uma concepção 

de currículo que oscila entre as teorias tradicionais e as teorias pós-críticas, uma vez que 

focaliza questões técnicas e de organização, mas também demonstra maior preocupação com 

as identidades, diferenças e culturas (AROSA, 2013). Quanto à organização curricular, 

atualmente a educação infantil que é oferecida nas Unidades Municipais de Educação Infantil 

(UMEI) tem duração de seis anos. O primeiro ciclo do ensino fundamental é integrado por três 

anos, 1°, 2° e 3° anos; o segundo por dois, 4° e 5° anos; o terceiro por dois, 6° e 7° anos; o 

quarto por mais dois, 8° e 9° anos. Atualmente, o município conta com 90 escolas distribuídas 

de acordo com níveis educacionais e tempo de permanência na escola, parcial ou integral. 

Atende a, aproximadamente, 29.000 alunos, distribuídos nos seguimentos de educação infantil 

e ensino fundamental, excluindo as crianças das creches comunitárias e filantrópicas (DIAS, 

2016, p. 110). 

Os elementos aqui destacados são importantes para compreender, ainda que, 

tangencialmente, as características da rede escolar podem afetar o desenvolvimento dos 

programas, sobretudo dos processos que articulam ações do setor saúde e educação no 

município. A escola tem sua identidade e os processos que são operados em seu contexto 

ganham contornos dessa identidade, portanto indicar aspectos históricos e processuais da 

construção de projetos curriculares experimentados pelo conjunto de sujeitos que compõem o 

cotidiano da escola pode oferecer pistas sobre as possibilidades e limites de iniciativas 

inovadoras que sejam, por exemplo, mais articuladas (AROSA, 2013). 

Esse debate se insere no contexto de demandas por discussão e construção de consensos 

em torno de concepções sobre o currículo básico e PPP, elemento importante para o debate 

sobre a perspectiva de transversalidade do tema da saúde, bem como no PSE. 

 

 

4.5 PARTICIPANTES 

 

Os participantes foram incluídos na Etapa 3 da pesquisa representados pelos 

profissionais de cada unidade de saúde e educação, vinculados às escolas do ensino fundamental 

com turmas de 6º ano, pactuadas no PSE, e educandos representantes de cada turma de 6º ano.  

Do número total de escolas pactuadas no PSE em 2019-2020, apenas cinco possuíam 6º 

ano e vinculadas a essas escolas, cinco unidades de PMF, totalizando 10 profissionais, sendo 5 
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profissionais da saúde e 5 cinco profissionais da educação. Em ambas as instituições, os 

profissionais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 8, 

p. 228).  

Os critérios de inclusão dos profissionais foram profissionais da saúde que compõem as 

equipes dos módulos de PMF e profissionais da educação das escolas participantes, ambos que 

atuam como articulares do PSE. O critério de exclusão se aplicou aos profissionais que estavam 

afastados dos módulos e das escolas por algum motivo, como férias, suspensão, licença médica 

e outros. 

Tais profissionais são considerados ‘articuladores’, pois atuam como referência do PSE 

nessas unidades de saúde e de educação. O profissional articulador é instituído pela própria 

equipe para a representação do PSE na unidade escolar e de saúde. Esse profissional atua como 

uma referência do programa na unidade, participando das reuniões e discussões do GTI-M e 

disseminando para a equipe as informações das formações realizadas. 

  Em relação aos educandos, incluíram-se na pesquisa dois representantes de cada turma 

de 6º ano existente nas escolas cenários, desde que fossem escolhidos pela turma e que 

aceitassem participar voluntariamente da pesquisa. Excluíram-se educandos que mesmo 

escolhidos pela turma não aceitaram participar, não entregaram o TCLE assinado pelo 

responsável (Apêndice 9, p. 229), que faltaram no dia da coleta, mesmo possibilitando três 

tentativas, ou que estiveram afastados da escola por algum motivo. 

Nesse contexto, vale destacar que no total das cinco escolas incluídas no estudo, 

existiam 16 turmas de 6° ano, com o critério de participação de 02 alunos por turma, totalizou-

se uma possibilidade de 32 alunos participantes. No entanto, participaram da pesquisa 17 

educandos, visto que 15 alunos não entregaram o TCLE assinado pelo responsável ou faltaram 

no dia da coleta. Ressalta-se que foram agendadas até três possibilidades para realização da 

entrevista com esses alunos, porém todas sem sucesso. Ressalva-se, ainda, que em uma única 

escola participante, EM Paulo Freire, nenhum aluno dos oito escolhidos participou da coleta. 

Além da realidade descrita acima para justificar a exclusão da participação dos educandos, 

nessa escola em particular, a coleta de dados foi prejudicada por conta da dificuldade de acesso 

e apoio da instituição para a realização das entrevistas com os educandos. A Figura 7 descreve 

o quantitativo de participação dos educandos de cada escola.  
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Figura 7 – Participação de educandos por escolas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria autora, 2021. 

 

 

Reforça-se que a escolha por educandos de escolas do ensino fundamental, 

especificamente das turmas do 6º ano, deu-se pelo fato de a presente pesquisa ser uma 

ampliação do estudo realizado na dissertação de mestrado, o qual, como já citado anteriormente, 

contemplou alunos do 6º ano. Dessa forma, é importante considerar que isso possibilitou a 

continuidade da discussão e investigação da prática educativa para esse público. 

Ademais, educandos do 6º ano estão finalizando o primeiro ciclo do ensino fundamental 

(anos iniciais) e a inicialização do segundo ciclo (anos finais). Nesse contexto, os estudantes se 

deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se 

apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. 

Além do mais, os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à 

transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de 

transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais (BRASIL, 2013a, p. 115).  

Nesse período de vida, ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, as 

possibilidades intelectuais e a capacidade de raciocínios. Os estudantes tornam-se mais capazes 

de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de construção da 

autonomia e de aquisição de valores morais e éticos (BRASIL, 2017a). Portanto, essa fase de 

transição acentua a necessidade de um planejamento curricular integrado e sequencial e abre a 

possibilidade de adoção de formas inovadoras a partir do 6º ano do ensino fundamental 

(BRASIL, 2013a). 

Respeitando o anonimato dos participantes da pesquisa, os profissionais da educação 

foram identificados pelas letras “PE”, inicial da palavra profissional e posteriormente da palavra 

educação, seguidas do número sequencial dado a cada um aleatoriamente (PE1, PE2, PE3, PE4, 
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Silveira 
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2 turmas de 

6º ano – 4 

alunos 

participantes 
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Freire 

 

4 turmas de 

6º ano – 0 

alunos 
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EM. João 

Brasil 

 

3 turmas de 

6º ano – 4 

alunos 
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EM. Maestro 

Heitor Villa 

Lobos 

2 turmas de 

6º ano – 4 

alunos 
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EM. 

Honorina de 

Carvalho 

5 turmas de 

6º ano – 5 

alunos 
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PE5). Já os profissionais da saúde foram identificados pelas letras “PS”, inicial da palavra 

profissional e posteriormente da palavra saúde, seguidas do número sequencial dado a cada um 

aleatoriamente (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5). 

Quanto ao anonimato dos educandos participantes, os mesmos foram identificados pela 

letra “E”, inicial da palavra educando, seguida do número sequencial dado a cada um 

aleatoriamente (E1, E2, E3, E4, E5, ...).  

 

 

4.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

Para análise dos dados, tanto para os dados produzidos pelo estudo documental quanto 

nas entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin do tipo temática que 

consiste em descobrir unidades de significado que se libertam naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. É definida como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens (MINAYO, 

2014, p. 308). 

Vale ressaltar que, para Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 62), o ponto de partida para 

a análise de documentos é a compreensão interpretativa do texto, para tal é importante seguir 

procedimentos metodológicos na análise, tais como a caracterização do documento, a 

codificação, os registros e a análise crítica. Entre os métodos de análise, a análise de conteúdo 

se destaca também no estudo documental.  

Operacionalmente, de acordo com Minayo (2014, p. 316-318), existem várias 

modalidades de análise de conteúdo, e a análise temática se desdobra em três etapas:  

 
1ª) Pré-análise: consiste na escolha dos documentos a serem analisados; na retomada 

das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa, reformulando-as frente ao material 

coletado; e na elaboração de indicadores que orientem a interpretação final;   

2ª) Exploração do material: consiste, essencialmente, na operação de codificação por 

meio da transformação dos dados brutos visando alcançar o núcleo de compreensão 

do texto e realizando agregação dos dados em categorias teóricas; 

3º) Tratamento dos resultados obtidos, inferência e interpretação: consiste na 

submissão dos resultados brutos a operações estatísticas simples, além da proposta de 

inferências e realização de interpretações previstas em seu quadro teórico.  

 

Essas fases foram desenvolvidas a partir da organização e processamento dos dados no 

ATLAS.ti 8 versão 8.4.21/2019, software para análise de dados qualitativos. Esse software 
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facilita o processo de segmentação, categorização, anotação e recuperação por meio de 

documentos selecionados, fazendo a análise textual de dados para quantificar por meio da 

extração das estruturas mais significativas contidas em um determinado texto, de modo a 

identificar a informação essencial nele inserida. Ressalta-se que o uso do software não é um 

método de análise de dados, mas uma ferramenta para processá-los (LAHLOU, 2012, p. 38). 

O ATLAS.ti 8 foi escolhido para suporte deste estudo por ter aplicação possível em 

diversos tipos de pesquisa, ser utilizado para a análise de corpos de dados textuais, gráficos, 

áudio e vídeo, além de possuir ferramentas sofisticadas para auxiliar na organização, 

remontagem e gerência do material coletado para análise de forma criativa, porém sistemática 

(FRIESE, 2019, p.5). 

Segundo Friese (2019, p.10), os principais elementos interligados ao software ATLAS.ti 

8 versão 8.4.21/2019, que estão dentro de um projeto, são os documentos primários (P-Docs), 

as citações (Quotes), os códigos (Codes) e as notas (Memos). Esses elementos deram origem 

aos networks, redes ou teias, considerados como ferramentas de análise que podem ser 

utilizadas para ilustrar as relações que foram analisadas pelo pesquisador, conforme redes 

geradas sobre a prática educativa em saúde, além da confecção de cloud of words, ou seja, 

nuvens de palavras.  

 

 

4.6.1 Etapas da Análise de Dados 

 

O esquema representativo contendo as etapas do processo de análise de dados está 

apresentado na Figura 8, a qual descreve a forma como o software ATLAS.ti 8 foi utilizado 

para processar e organizar os dados, auxiliando e ajudando a dar consistência à análise dos 

dados de conteúdo do tipo temática. 
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Figura 8 - Etapas da Análise de Dados 

 

 

Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Conforme descrito acima, a análise de dados foi realizada em três etapas, seguindo a 

análise de conteúdo do tipo temática, e cada etapa está descrita a seguir: 

 

 

 

 

Análise de Conteúdo do tipo 

Temática  

Etapa 1:  

Pré-análise 

Etapa 2:  

Exploração do 

material 

Etapa 3:  

Exploração dos resultados, 

inferência e interpretação 

Submissão do 

material das 

entrevistas e 

PPPs no 

software 

ATLAS.ti 

Leitura 

flutuante dos 

documentos 

Estabelecidas as 

primeiras impressões 

e formuladas as 

perguntas aos 

documentos, com 

foco nos objetivos da 

pesquisa. 

Indicador de presença: escolha dos índices, 

variáveis fundamentais e indicadores como 

elementos que melhor representavam o conteúdo 

do documento. 

Codificação: 

marcação no software 

de palavras, frases ou 

parágrafos, trechos ou 

falas que 

representassem 

destaque no 

documento 

Exploração dos dados: 

condensação dos 

dados codificados, 

buscando informações 

para análise 

Identificação de 

ligações 

existentes entre os 

itens, relações, 

associações e 

combinações: 

hiperlinks 

Classificação: criação de 

esquemas e nuvens de palavras no 

software a partir da confecção das 

unidades de registro e de contexto  

Unidades de contexto 

(networks): unidade de 

compreensão como 

uma temática geral 

para codificar as 

unidades de registro 

Unidades de registro 

(códigos): a 

representação do 

conteúdo existente e 

de suas 

características nos 

itens marcados 

Categorização: organização do 

material em blocos maiores e classes 

onde se reúnem as unidades de 

registro em razão das características 

comuns ou as suas relações entre si 

Interpretações 

inferenciais: intuição, 

análise reflexiva e 

crítica.   
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4.6.1.1 Etapa 1: Pré-análise 

 

Nesta etapa, o material das entrevistas foi submetido ao software ATLAS.ti 8 e os PPPs 

impressos disponibilizados pela FME foram digitalizados e submetidos ao software. Realizou-

se uma leitura flutuante dos documentos para que fossem estabelecidas as primeiras impressões 

e formuladas as perguntas aos documentos com foco nos objetivos da pesquisa. Além disso, 

fez-se a escolha dos índices, variáveis fundamentais e indicadores como elementos que melhor 

representavam o conteúdo do documento, organizando, assim, o indicador de presença, no caso 

da análise qualitativa utilizada neste estudo.  

 

4.6.1.2 Etapa 2: Exploração do Material 

 

Nesta etapa, realizou-se a codificação, a classificação e a categorização do material. A 

codificação consistiu na marcação no software de palavras, frases ou parágrafos, trechos ou 

falas que representassem destaque no documento. Posteriormente, identificaram-se, nesses 

itens marcados, a representação do conteúdo existente e das suas características, dando origem 

às unidades de registro, as quais são denominadas no software de códigos. Em seguida, 

surgiram as unidades de contexto, representadas no software pelos chamados networks, ou seja, 

redes, as quais são caracterizadas como unidade de compreensão para codificar as unidades de 

registro, podendo ser representada por uma temática geral da unidade de registro. 

A classificação foi expressa a partir da confecção das unidades de registro e de contexto 

criando-se no software esquemas e nuvens de palavras. Por fim, realizou-se, nesta etapa, a 

categorização do material em que foi feita uma organização do material em blocos maiores, 

classes nas quais se reúnem as unidades de registro em razão das características comuns ou as 

suas relações entre si, considerando sempre os objetivos da pesquisa com foco em respondê-

los.  

 

4.6.1.3 Etapa 3: Exploração dos resultados obtidos, inferência e interpretação 

 

A terceira e última etapa diz respeito à exploração dos resultados, à inferência e à 

interpretação. Nela, os resultados foram tratados e ocorreu a condensação dos dados 

codificados, buscando as informações para análise a fim de identificar as ligações existentes 

entre os itens, buscando relações, associações e combinações. Utilizou-se no software 

ATLAS.ti 8 para a identificação das ligações, os hiperlinks, os quais são links de relações 



109 

 

 

estabelecidos entre as citações ou itens, o que resultou nas interpretações inferenciais 

constituídas pela intuição, análise reflexiva e crítica.   

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Segundo a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que visa assegurar 

os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado, toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Dessa forma, o projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação do CEP do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) com aprovação nº 

01430918.4.0000.5243/2019 (Anexo 2, p. 235). 

Os profissionais participantes da pesquisa assinaram o TCLE (Apêndice 8, p. 228) e o 

Termo de cessão de imagem e/ou áudio (Apêndice 10, p. 230). Os educandos do 6º ano do 

ensino fundamental que aceitaram participar desta pesquisa tiveram o TCLE (Apêndice 9, p. 

229) e o Termo de cessão de imagem e/ou áudio (Apêndice 11, p. 231) assinados pelo seu 

responsável, autorizando sua participação voluntária no presente estudo. Além disso, os 

educandos participantes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

(Apêndice 12, p. 232) e Termo de cessão de imagem e/ou áudio (Apêndice 13, p. 233). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES  

 

Participaram do estudo 10 profissionais, cinco da saúde e cinco da educação. A faixa etária 

dos profissionais compreendeu entre 35 e 65 anos. Percebe-se, assim, uma diversidade na idade 

desses profissionais, que contribuíram com diferentes saberes, experiências, práticas e trocas, 

aspecto importante na construção participativa e interdisciplinar de uma prática educativa em 

saúde.  

No conjunto, a maioria dos participantes é do sexo feminino (oito), enquanto dois 

profissionais são do sexo masculino, o que permitiu notar um quantitativo de docentes 

masculinos reduzido, mesmo com evidências da importância da presença masculina nas 

instituições da Educação Básica. Pois, ainda há reflexos de diversos processos históricos e 

culturais que afirmam o magistério historicamente associado ao feminino, tendo seus ganhos 

financeiros baixos, além do fator da masculinidade, em que o homem que opta por essa 

profissão tem a mesma questionada perante a sociedade (SILVA; MARTINS, 2016, p. 10).  

Todos os 10 profissionais participantes informaram que possuem pós-graduação latu 

sensu. Em relação ao tempo na função atual, variou entre 18 meses e 26 anos (Gráfico 1). 

Quanto à distribuição dos profissionais segundo o município de moradia, dos 10 profissionais 

participantes, 6 são residentes do município de Niterói e os demais de outros municípios 

vizinhos (Gráfico 2).  
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Gráfico 1 - Distribuição dos profissionais segundo o tempo na função atual (N=10) 

 

              Fonte: próprio autor, 2021. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos profissionais segundo município de moradia (N=10) 

 

                             Fonte: próprio autor, 2021. 

 

No que se refere ao fato de trabalhar em outra instituição, metade dos profissionais 

participantes respondeu que possui mais de um vínculo. Silva (2019, p. 89) e Albuquerque et 

al. (2016, p. 3402) trazem em seus estudos que, devido ao baixo salário, os profissionais da 

educação e da saúde acumulam cargos em outras unidades ou até mesmo outra atividade de 

emprego para complementar a renda no final do mês. Esse fato contribui para dobrar a jornada 

de trabalho, deixando-os muitas vezes sem tempo para preparação de uma ação participativa, 
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fator que pode afetar a qualidade da prática educativa em saúde e interferir no estímulo para o 

desenvolvimento das atividades com qualidade e eficiência nos espaços escolares (MACHADO 

et al., 2016, p. 60). 

Dentre os cinco profissionais da saúde, houve uma prevalência de três enfermeiros, 

seguidos por um fonoaudiólogo e um dentista. Corroborando com esse achado, o estudo de 

Rosa et al. (2017, p. 365) afirma que dos 55 autores de trabalhos sobre Saúde Escolar, 39 são 

enfermeiros. Fato que traduz a prática profissional dessa categoria protagonizando ações 

educativas nas escolas e reforçando o papel do enfermeiro como educador.  

Quanto aos cinco profissionais da educação, houve prevalência de participação de três 

diretores de escola atuando como articuladores do PSE, seguidos de dois pedagogos. 

Corroborando com esse achado, o estudo de Pereira, Paes e Sanchez (2016, p.4) retrata a 

predominância de participação de 52,5% de coordenadores pedagógicos e 44,5% de diretores 

em ações de saúde na escola. 

Portanto, as características centrais dos 10 profissionais participantes foram cinco 

profissionais da saúde, sendo três enfermeiros, um fonoaudiólogo e um dentista; e cinco 

profissionais da educação, sendo três diretores de escola e dois pedagogos; faixa etária entre 35 

e 65 anos de idade; oito profissionais do sexo feminino e dois do sexo masculino; seis residentes 

do município de Niterói, um de São Gonçalo, um de Maricá e um do Rio de Janeiro. Todos 

informaram que possuem pós-graduação latu sensu e o tempo na função atual variou entre 18 

meses e 26 anos. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS EDUCANDOS PARTICIPANTES 

 

Participaram 17 educandos, sendo a maioria do sexo feminino (10), enquanto sete são do 

sexo masculino. A faixa etária compreendeu idades entre 10 e 12 anos, tendo a maioria (10) 11 

anos de idade. Para o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), criado em 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, é considerada, no art. 2º, criança a pessoa com 

idade inferior a 12 anos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade (BRASIL, 2015b, p. 

11).  

 A faixa etária dos 11 anos em diante é considerada pela Psicologia da Educação como o 

quinto estágio, ou seja, puberdade e adolescência. Conta com o aparecimento da exploração de 

si mesmo, na busca de uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto, 
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autoafirmação, questionamentos. E, para isso, submete-se e apoia-se nos pares, geralmente, 

contrapondo-se aos valores interpretados pelos adultos com quem convive. Tendo como recurso 

para a aprendizagem a identificação das diferenças e semelhanças entre ideias, sentimentos, 

valores próprios e do outro, buscando responder às diversas perguntas do mundo e de vida. 

Levar ou não em consideração o que o aluno já sabe, o que precisa saber para dominar certas 

ideias favorecem ou não essa descoberta do mundo (MABONEY; ALMEIDA, 2005, p. 23; 

TASSONI; LEITE, 2013). 

Ações de educação em saúde com crianças devem ser prioritárias nas Políticas Públicas 

de Saúde, uma vez que a entrada na adolescência é uma fase crítica com relação à autonomia, 

afirmação e independência. Se eles têm a oportunidade de fortalecer hábitos saudáveis, poderão 

ser adultos com uma qualidade de vida melhor (FONSECA et al., 2015, p. 758).  

Com isso, Piaget em sua teoria traz os períodos do desenvolvimento das estruturas 

cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento da afetividade e da socialização da 

criança. Ele relata que as estruturas que se constroem até aproximadamente os 11 anos são de 

natureza concreta, permanecem ligadas à ação da criança sobre os objetos. A partir dos 11 anos, 

conseguem agrupar representações em estruturas equilibradas, tendo acesso a um raciocínio 

hipotético-dedutivo (UNESP, 2010, p. 24). 

Quanto à autodeclaração da cor da pele, dos 17 educandos, 6 se autodeclararam pardos, 

seguidos de 5 autodeclarados como brancos, 4 negros e 2 amarelos (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos educandos segundo autodeclaração de cor (N=17) 

 

          Fonte: próprio autor, 2021. 
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 Vale ressaltar que durante a aplicação do questionário os educandos apresentaram 

muitas dúvidas sobre como classificar a cor da pele. Isso demonstra o desconhecimento sobre 

essa classificação e a necessidade desse tema também ser discutido na escola. A não declaração 

da cor/raça ou informações errôneas fornecidas pelos alunos, pais ou responsáveis e 

profissionais escolares a respeito dessa variável pode resultar em sérias consequências para a 

formulação de políticas que têm como objetivo diminuir as desigualdades entre os diferentes 

grupos raciais.  O fato pode estar relacionado com questões de pertencimento, de identidade e 

de reconhecimento, mas também pode estar intrinsecamente relacionado à falta de 

compreensão da importância da classificação racial e/ou pela dificuldade de entendimento a 

respeito das cinco categorias utilizadas oficialmente na variável cor/raça do Censo Escolar e 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SILVA; IDE, 2013, p. 65). 

Dos 17 educandos participantes, 12 são residentes do município de Niterói, enquanto cinco 

são de São Gonçalo, município vizinho. Em relação à naturalidade, apenas 10 educandos 

referem que nasceram em Niterói (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos educandos quanto ao local de nascimento (N=17) 

 

               Fonte: próprio autor, 2021. 

 

A maioria dos educandos informou que reside somente com a mãe (07) ou com ambos os 

pais (07) (Gráfico 5). Além disso, dos 17 educandos, oito informaram que os pais são casados, 

sete separados e dois informaram que possuem pai desconhecido. 

 

 

10

5

1 1
0

2

4

6

8

10

12

Niterói São Gonçalo Paraíba Rio de Janeiro



115 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos educandos segundo com quem residem (N=17) 

 

               Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Em relação ao alto número de educandos que residem apenas com a mãe, há uma 

reflexão da família de “Chefia feminina” com múltiplos significados, caracterizados por 

mulheres chefes de famílias separadas ou viúvas, com filho, tendo ou não parentes e/ou 

agregados em casa, morando no mesmo domicílio, nos múltiplos arranjos conjugais e, também, 

na possibilidade da maternidade fora do casamento e maior independência das mulheres 

(LEONARDO; MORAIS, 2017, p.12).  

Vale ressaltar ainda que dois educandos desconhecem o seu pai biológico. Para Benczik 

(2011, p. 70), o distanciamento entre o homem e os demais membros do núcleo familiar 

denuncia-se na fragilidade do vínculo estabelecido entre pai e filho. Refere que famílias sem a 

presença do pai ou nas quais os pais apresentavam pouca interação com seus filhos os 

estudantes possuem menor desempenho em testes cognitivos. Citando ainda que crianças com 

ausência do pai biológico têm duas vezes mais probabilidade de repetir o ano escolar. Contribui  

à essa realidade a necessidade da criança do par conjugal adulto para construir dentro de si 

imagem positiva das trocas afetivas e da convivência, estabelecendo, assim, uma dialética.  

Quando os educandos foram perguntados quanto à participação dos responsáveis na 

reunião escolar, a maioria (10) informou positivamente, quatro negativamente e três não 

responderam (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 - Distribuição dos educandos quanto à participação dos responsáveis nas 

reuniões (N=17) 

 

                  Fonte: próprio autor, 2021. 

 

No estudo de Bento, Mendes e Pacheco (2017, p. 101), todos os entrevistados consideram 

importante a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos e reconhecem que essa 

participação influencia positivamente o desenvolvimento escolar dos filhos, o processo ensino-

aprendizagem e a relação pais-filhos. Afirmam, ainda, que são visíveis diferenças 

comportamentais e de aprendizagem entre os alunos cujos pais participam na escola 

comparativamente com aqueles que não participam. Dizem, ainda, que os alunos cujos pais não 

participam revelam mau comportamento, falta de concentração ou atenção, insegurança e pouca 

motivação para as aprendizagens, tristeza quando os pais não comparecem, falta de regras, 

baixa autoestima e carências emocionais. 

No que concerne à frequência da participação, alguns responsáveis admitem que 

participam pouco do processo escolar dos filhos ou participam apenas nos eventos festivos 

(BENTO; MENDES; PACHECO, 2017, p. 101). Dados no estudo de Nhanthumbo, Vallejo e 

Nhanthumbo (2018, p. 18) demonstraram que os pais têm pouca comunicação com a escola e 

pouco se envolvem nas atividades organizadas, o que se revelou um fator determinante no 

rendimento escolar dos alunos.  

A maioria dos educandos (10) declarou alguma religião, sendo oito evangélicos e dois 

católicos. E sete informaram não possuir religião.  Nesse contexto, vale ressaltar que alguns 

estudos trazem a dificuldade da religião no processo de educação em saúde nas escolas, visto 

que muitas doutrinas rígidas e tradicionais não apoiam ou até proíbem a discussão de diversos 
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assuntos considerados importantes para a realidade dos educandos. Estudo de Chaves et al. 

(2017, p. 1159) com adolescentes escolares retrata a ausência de diálogo de alguns assuntos, 

relatada pelos próprios educandos, como questão associada à religião ou simplesmente à falta 

de conversas no ambiente familiar.  

Nesse sentido, confirma-se a importância de considerar questões relativas a aspectos como 

a influência da família e da religião, já que as decisões, apesar de pessoais, são influenciadas 

por aspectos culturais e sociais. Os resultados na pesquisa de Ataliba e Mourão (2018, p. 32) 

mostraram que predominaram entre 68,1% dos adolescentes pesquisados opinaram que a 

religião é muito importante em suas vidas, sem diferenças significativas entre os grupos 

pesquisados. Portanto, a religião deve ser vista como benéfica à saúde e como um potencial 

para o entendimento do cuidado de si e do outro. 

Quanto às condições de moradia, dos 17 educandos participantes, todos informaram ter 

acesso à luz e à água encanada. Já quando perguntados em relação à coleta de lixo, tratamento 

de esgoto e asfalto em sua rua, nem todos os educandos possuem esses serviços (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Distribuição dos educandos quanto às condições de moradia (N=17) 

 

               Fonte: próprio autor, 2021. 

 

É possível perceber, diante das respostas referentes ao acesso às condições de moradia, a 

relação direta com às práticas de cuidado em saúde e às demandas de higiene relatadas pelos 

professores e por alguns educandos. Dessa forma, fica clara a importância de se conhecer o 

contexto em que os educandos estão inseridos, suas condições de vida e moradias para planejar 

práticas educativas em saúde pautadas na realidade e que possam gerar mudanças efetivas. 
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Viver em um local que possui janelas para ventilação, que tenha luz elétrica, água tratada, 

chuveiro, vaso sanitário, saneamento básico, que seja livre de insetos e animais nocivos, 

certamente, propicia maior qualidade de vida do que quando se vive em locais precários. Muitas 

são as famílias que vivem em ambientes desfavoráveis, em casa com telhados furados; chão de 

terra batida; ausência de energia elétrica, bem como de abastecimento de água; que possuem 

esgoto a céu aberto, infiltrações, poeira em excesso, dentre outros (REIS, 2012, p. 31).  

Corroborando com essa afirmação, Luquez (2017, p. 90) em seu estudo demonstra que 

100% dos educandos participantes possuem acesso apenas à luz, vaso sanitário e geladeira. As 

outras condições básicas de moradia indagadas no questionário não estão acessíveis a todos os 

educandos. Dessa forma, apenas 75% possuíam asfalto em sua rua, 83% saneamento e coleta 

de lixo, 87,5% chuveiro e 91% água encanada.  Assim, ressalta-se que as condições de moradia 

exercem influência na qualidade de vida, podendo não colaborar para a garantia da saúde.   

Portanto, as características centrais dos 17 educandos participantes foram 10 do sexo 

feminino e sete do sexo masculino; faixa etária entre 10 e 12 anos de idade; seis se 

autodeclararam pardos, cinco brancos, quatro negros e dois amarelos; 12 são residentes do 

município de Niterói e cinco de São Gonçalo. Em relação à naturalidade, 10 nasceram em 

Niterói, cinco em São Gonçalo, um na Paraíba e um no Rio de Janeiro; oito se declararam 

evangélicos, dois católicos e sete informaram não possuir religião. Quanto à participação dos 

responsáveis na reunião escolar, 10 informaram positivamente, quatro negativamente e três não 

responderam; oito informaram que os pais são casados, sete separados e dois que possuem pai 

desconhecido. No que se refere à distribuição dos educandos segundo com quem residem, sete 

informaram que residem somente com a mãe, sete com ambos os pais, um somente com o pai, 

um com mãe e outros, e um com pai e outros. Quanto às condições de moradia, todos 

informaram ter acesso à luz e à água encanada, apenas 14 a coleta de lixo, 11 a tratamento de 

esgoto e nove a asfalto em sua rua. 

 

5.3 CATEGORIZAÇÃO DOS ACHADOS  

 

Apresentam-se a seguir as categorias e as subcategorias (unidades de contexto) que 

emergiram após a leitura minuciosa dos Projetos Políticos Pedagógicos das cinco escolas 

participantes do estudo na pesquisa documental e a partir das entrevistas realizadas com os 

profissionais e educandos, fundamentando-se na técnica de Análise de Conteúdo do tipo 

temática, tendo como suporte para organização e processamento dos dados, o software 

ATLAS.ti 8. Com base nos codes (unidades de registro) e agrupamento em famílias (unidades 
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de contexto), originaram-se três categorias analíticas: Categoria 1: O Projeto Político 

Pedagógico: a proposta educacional da escola; Categoria 2: Os conceitos sobre saúde, 

prevenção e promoção da saúde na concepção de educadores e educandos; Categoria 3: 

Dando voz aos educandos, profissionais da saúde e da educação. As categorias foram formadas 

a partir do agrupamento e categorização das unidades de contexto, de acordo com os núcleos 

de sentido, gerados a partir das unidades de significado/registro.  

As unidades de registro estão apresentadas detalhadamente nos networks criados e ao 

longo da discussão representadas por frases, trechos e/ou depoimentos dos participantes, que 

representam a unidade de contexto à qual está relacionada. Também foram elaboradas clouds 

of words (nuvens de palavras) a partir do software ATLAS.ti 8 a fim de subsidiar a construção 

analítica dos dados obtidos.  

 

5.3.4 Categoria 1 - O Projeto Político Pedagógico: a proposta educacional da escola 

 

A Figura 9 ilustra o processo de formação da Categoria 1, em que os itens dispostos à 

esquerda tratam das unidades de contexto/subcategorias geradas a partir das unidades de 

significado/registro identificadas na leitura dos PPPs, dispostos à direita.  

 

Figura 9 - Network Categoria 1- O Projeto Político Pedagógico: a proposta educacional da 

escola 

 

                  Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 
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Quanto à estrutura dos PPP, a Figura 10 ilustra a composição do PPP em cinco itens, 

enquanto a Figura 11 apresenta uma análise geral dos PPPs no que tange aos cinco itens que os 

estruturam, além de pontos-chaves investigados que relacionam o PPP e a prática educativa em 

saúde. 

Figura 10 - A estrutura dos Projetos Político Pedagógicos 

 

       Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

 

Figura 11 - Análise geral dos Projetos Político Pedagógicos 

 

      Fonte: próprio autor, 2021. 

 

As figuras 12, 13, 14, 15 e 16 retratam os cinco itens que estruturam um PPP a partir 

dos dados identificados nos PPPs das 5 escolas participantes.  
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Figura 12 - Estrutura 1 do PPP: Contextualização histórica e caracterização da escola 

 

 Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Figura 13 - Estrutura 2 do PPP: Diagnóstico de indicadores educacionais 

 

 Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Estrutura do PPP 1- Contextualização histórica e caracterização da escola

EM1
Colônia portuguesa; população vivia da pesca, mas atualmente se caracteriza pelo desenvolvimento das indústrias navais e  OffShore. A 

Escola surgiu em 1978. Os alunos, em sua maioria, são moradores da Ilha. A Escola oferece o Programa de Aceleração da Aprendizagem 

que beneficia os alunos  com distorção idade-série.

EM2

Inaugurada de 1977, localiza-se numa região de morros ocupados por populações de baixa renda, na divisa dos municípios de Niterói e 

SG. No Morro do Castro se encontra uns dos ultimos fragmentos de floresta da localidade.  Comunidade extremamente carente de 

recursos básicos. O surgimento da escola contribuiu para chegada de água e de uma linha de ônibus para os moradores. Ainda assim, 

alguns serviços básicos são oferecidos precariamente: saneamento, saúde, coleta de lixo, abastecimento de água, transporte coletivo, 

áreas e opções de lazer e entreterimento.

EM3

Inaugurada em 2004; Situada no Bairro do Fonseca entre várias comunidades do  Município; Clientela predominantemente de 

comunidade carente e de baixa renda. A escola possui profissionais que tem  formação desde a formação universitária ao doutorado; 

Desenvolve programas federais como Novo Mais Educação, Mais Cultura e  Projeto Segundo Tempo, Curso para Cuidador de  Idosos 

desenvolvido em parceria com SESC Niterói, Projeto TOSCO em parceria com  FME e Olimpíadas do Conhecimento em parceria  com a 

UFF.

EM4

Inaugurada em 1975, situada na Região de Pendotiba possui como limites, o município de São Gonçalo; Há poucas opções de lazer em 

Pendotiba; Inicialmente a zona central foi ocupada por população de  baixa renda com sítios e chácaras voltadas para pequenas 

produções horto; Posteriormente os projetos de urbanização incluiram condomínios de classe média alta; A maioria dos alunos é 

egressa de bairros vizinhos como Cantagalo,  Badu, Sapé, Maria Paula, Muriqui e Vila Progresso, pertencentes a uma classe social de  

baixa renda, mas residem em moradias modestas próprias ou de posse.

EM5

Antigo CIEP municipalizado em 2014, ainda oferece horário integral; comunidade de morros, em encostas; População com baixo poder 

aquisitivo e baixa escolaridade, onde poucos concluíram o Ensino  Fundamental; Traçado perfil da comunidade com nível 2 por meio da 

categorização de níveis entre 1 e 5 da FME, sendo o 1º nível escolas que apresentam as condições menos favoráveis à  aprendizagem;  

Baixo acompanhamento acompanhamento escolar dos alunos, por parte da família;  Quanto à ocupação das famílias, a maioria está  

desempregada ou desempenham funções no mercado informal; A violência é constante no bairro o que interfere  negativamente na 

rotina das escolas, favorecendo um processo migratório das famílias, o que desencadeia  infrequência, abandono escolar e significativo 

número de transferências ao  longo do ano letivo; O bairro do Caramujo abrigou  durante décadas um aterro sanitário do Morro do Céu 

e muitas das famílias  durante anos tiveram como fonte de renda a exploração do  espaço, dessa  forma ainda há descarte frequente de 

lixo  pelos moradores no terreno que fica atrás da escola. A escola possui aunos de 11 a 17 anos do 6° ao 9° ano de escolaridade, em  

turno integral, no horário das 8h às 16h. Oferece aceleração para alunos  com distorção idade-série. 

Estrutura do PPP 2- Diagnóstico de indicadores educacionais

EM1
 A violência, desestrutura familiar entre outros problemas ocorridos dentro do  âmbito familiar, estão presentes na escola de 

forma a intervir na sala de aula. 

EM2

Censo realizado pela disciplina de geografia em 2010 identificou que 100 % dos alunos moram em casa e a maioria própria com 

uma média de 4,6 pessoas na mesma casa; A maoiria das pessoas possuem rede de agua; o saneamento básico é o serviço mais 

precário na região (quase 1/3 das residências jogam esgoto no valão); Grande parte do lixo é coletado por serviço de limpeza, 

mas ainda há parte que é queimado ou lançado em terrenos baldios, encostas e valões; Para a maioria a escola é o único lugar 

que recebe informação; Mais da metade nunca foi ao teatro ou museu; Quase 1/3 dos alunos nunca foi ao cinema; Mais da 

metade não possui computador em casa e quase 2/3 não possui internet;  A televisão é a maior influênica cultural. Ainda 

encontram-se muitos resquícios de uma educaçao tradicional, com a aplicação de metodos obsoletos, seleção de conteúdos 

muitas vezes fragmentados e desvinculados da vida dos educandos.

EM3

Inserida em várias comunidades que relatam Renda familiar inferior a R$ 2.000,00; A maioria das residências é em comunidades; 

Não mantém o hábito de frequentar atividades culturais, tais como, cinema,  teatro e museus;Não tem acesso a canais de 

televisões fechadas, nem há internet em suas  residências; Não possuem o hábito da leitura de livros, jornais e revistas; Está 

inserida em um contexto de extrema violência,  não só nos espaços sociais comuns como no cerne de muitas famílias dos 

educandos.

EM4 x

EM5
 Aproximadamente 83% dos alunos matriculados na escola até  o ano de 2016 apresentavam distorção idade-série, com histórico 

de multi-repetência, principalmente nas séries iniciais. Este quadro, que impacta negativamente no fluxo escolar e nas ações 

pedagógicas planejadas  para alunos. 
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Figura 14 - Estrutura 3 do PPP: Missão, visão e princípios da escola 

 

  Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Figura 15 - Estrutura 4 do PPP: Fundamentação teórica e bases legais 

 

 Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Estrutura do PPP 3- Missão, visão e princípios da escola

EM1

Função social da escola: Promover o acesso e permanência do aluno no ambiente escolar, inserindo-o no  

conhecimento sistematizado, promovendo a formação cidadã, para uma sociedade mais  justa e igualitária; 

Aprender e conhecer, aprender e fazer com visão crítica, aprender a conviver, aprender a ser; Fazer um trabalho 

pedagógico direcionado para uma escola crítica e reflexiva;  Ouvir as demandas em relação aos alunos (das salas 

de aula  por professores e alunos e/ou de demais  funcionários e/ou da comunidade escolar (família, moradores).

EM2
Resgatar a auto-estirna dos alunos independente de raça, credo e orientação sexual;  inserir o aluno no contexto 

histórico-cultural consciente de seu papel; Desenvolver o senso crítico dos alunos; Incentivar projetos e a 

interdisciplinaridade.

EM3

Respeitar as suas vivências dos alunos e  utiliza-las, permitindo que ele faça a leitura da palavra, através da  

relação que estabelece entre sua experiência e o que lhe é  apresentado no ambiente escolar, segundo Paulo 

freire; Escola como um espaço dialogico constante; Aluno como sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem; Utilizar o diálogo e a troca de saberes

EM4

A escola tem potencial mas sua autonomia é bastante limitada por ficar dependente de recursos externos;  

Desenvolver a dialogicidade entre os  segmentos no sentido Freireano; Tem por meta ampliar seu potencial e 

recursos;  Realizar atividades educativas num clima de cooperação,  responsabilidade mútua e respeito a 

diversidade de opiniões;  Espaço de cultura, valorizando os saberes dos alunos, suas  experiências de vida; 

Desenvolver autonomia do aluno;  Formar um aluno que questione e saiba argumentar e  tomar decisões, alguém 

mais consciente de si próprio.

EM5

 Ampliação da  jornada escolar; Propor outras estratégias,  metodologias, formas diversificadas  de ensinar e 

aprender; Fortalecimento da interação com a comunidade; Manter presente no espaço escolar a literatura, a 

música,  as artes plásticas, ciências e visuais; Os professores devem desenvolver seu compromisso como  agentes 

de mudança, com os propósitos morais do ensino;  Comunicação com a famíiia feita através de bilhetes e contato  

telefônico com devido registro em livro ata e 3 reuniões por ano.

Estrutura do PPP 4- Fundamentação teórica e bases legais 

EM1
Atender o disposto na  Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Niterói, Carta Regimento das  Escolas Municipais de 

Niterói, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)  e no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

EM2 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN)

EM3
Acredita-se assim como Paulo Freire, em uma prática pedagógica que atenda as  necessidades do aluno, visando a sua realidade e 

fundamentada no amor, diálogo e  humildade onde se respeite a cultura local.

EM4 x

EM5

Tem como base as discussões no Conselhos de Organização do Ciclo (CAP-UE), Conselhos de  Avaliação do Ciclo (CAP-CI), reuniões 

de pais e reuniões do Conselho Escola  Comunidade (CEC), Plano Estratégico "Niterói que queremos", o Plano Municipal de 

Educação, além da  análise das atas de simulados,  avaliações da propostas, índices obtidos nas avaliações oficiais, Censo Escolar; 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988),  Lei de Diretrizes e Bases da  Educação Nacional (LDB 9394/96); Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA); Programa Saúde na Escola (PSE); As disciplinas estão  organizadas em torno da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), com a oportunização da  ampliação dos tempos de Artes e Educação Física.
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Figura 16 - Estrutura 5 do PPP: Plano de Ação 

 

  Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Para ilustrar a relação de palavras e conceitos relacionados à prática educativa em saúde 

e promoção da saúde identificados nos cinco PPPs, além de ponderar em como o PPP poderia 

revelar a forma de pensar da escola em relação ao desenvolvimento das práticas educativas em 

saúde, elaborou-se uma nuvem de palavras (Figura 17) a partir do software ATLAS.ti 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura do PPP 5- Plano de ação

EM1

Encontros pedagógicos às quartas-feiras com foco definido por  interesse: por ciclos ou ano de escolaridade, e 

por disciplina ou área de estudo; Conhecer o aluno, observar e categorizar as necessidades, visando um  

planejamento concreto que faça a relação das práticas pedagógicas para o  conhecimento cientifico-

pedagógico dentro de uma metodologia sociointeracionista; Diagnóstico:  sondagem respeitando o 

conhecimento e experiências prévias dos  alunos; Formação continuada.

EM2

Projeto de leitura e produção textual; Iniciação científica (Práticas em sala de aula, feira de ciências, semana de 

ciências e tecnologia); Formação Continuada; Envolver pais e comunidade nas atividades realizadas na escola; 

Incentivar o protagonismo juvenil; Resgatar valores como respeito à diversidade étnica, religiosa, cultural, 

sexual,  solidariedade e cooperação; Formação continuada; Jogos escolares; Promover a Interdisciplinaridade.

EM3

Formação continuada; Oportunizar a participação de professores nos  cursos oferecidos pela FME; Contato 

efetivo com as famílias através de solicitações individuais e reuniões pontuais; Fomentar a  participação dos 

responsáveis no acompanhamento e desenvolvimento dos educandos; Conseguir a recuperação da estrutura 

predial.

EM4

Realização de encontros dinâmicos, palestras e debates que visem à  construção de uma boa realização 

educacional, onde haja respeito ao  aluno não o excluindo da sua cultura e possibilitando a viver em um 

ambiente que seja favorável com oportunidades; Desenvolver programas e projetos interdisciplinares que 

atendam às necessidades vigentes do ideal de sustentabilidade ambiental, da participação e do acolhimento da 

comunidade;  Desenvolver projetos, programas e ações que possibilitem novas  competências em função da 

qualidade de ensino e resultados na  aprendizagem de acordo com as diretrizes educacionais vigentes.

EM5

Projetos  pedagógicos com foco nas questões  ambientais; Desenvolvimento de uma abordagem  teórico-

metodológica indicada para a realização de atividades de Educação ambiental; Parceria com o Núcleo de Ações 

Integradas da  FME para realizar horta da escola; Incnetivo a leitura e as ações de reforço escolar; Destinar 1 

encontro de planejamento mensal ao estudo de um tema  que faça parte das discussões e pontos de atrito que  

constantemente apareçam nas conversas com os docentes;  Publicizar e incentivar a participação de toda 

equipe pedagógica em  cursos, palestras, cursos pós-graduação lato e stricto senso; Compartilhar experiências 

e buscar ações que envolvam não só disciplinas afins, mas fomentar parcerias com diversas áreas; Incentivar 

o envolvimento dos professores nas atividades  promovidas pela FME, tais como: Concurso de Poesias, 

Semana de  Ciência e Tecnologia; Compartilhar com os docentes todos os projetos dos pesquisadores; Manter 

o reforço escolar de Matemática e Língua Portuguesa para os alunos com  baixo aproveitamento nas referidas 

disciplinas;  Atender as necessidades do educando; Estimular a interdisciplinaridade (iniciar uma discussão 

sobre currículo de escola integral); Reunião de pais trimestrais e individuais; Fortalecer parcerias institucionais 

através do Programa Saúde na Escola; Palestras para os responsáveis (com nutricionistas, Conselho Tutelar, 

sobre violência doméstica e sexualidade).
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Figura 17 - Cloud of words sobre os Projetos Político Pedagógicos 

 

 

Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

A Figura 18 apresenta o percentual de aparecimento das principais palavras 

identificadas nos PPPs analisados com relação à prática educativa em saúde. 

 

Figura 18 - Percentual de palavras identificadas nos Projetos Político Pedagógicos com 

relação à prática educativa em saúde 

Palavras Total % 

Saúde 15 15,96% 

educação 9 9,57% 

ações 8 8,51% 

escola 6 6,38% 

Escolar 6 6,38% 

programa 5 5,32% 

fortalecer 3 3,19% 

oficinas 3 3,19% 

Unidade 3 3,19% 

alunos 2 2,13% 

ambientais 2 2,13% 

atividades 2 2,13% 

cidadania 2 2,13% 
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construção 2 2,13% 

contribuir 2 2,13% 

cultural 2 2,13% 

estudantes 2 2,13% 

Educação Física 2 2,13% 

jovens 2 2,13% 

Nutrição 2 2,13% 

parcerias 2 2,13% 

políticas 2 2,13% 

promoção 2 2,13% 

promover 2 2,13% 

PSE 2 2,13% 

redes 2 2,13% 

UFF 2 2,13% 

Total 94 100,00% 

Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

 

5.3.2 Categoria 2 - Os conceitos sobre saúde, prevenção e promoção da saúde na concepção 

de educadores e educandos  

 

A Figura 19 ilustra o processo de formação da Categoria 2, a qual abrange uma única 

unidade de contexto/subcategoria: O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e 

promoção da saúde. Os itens sinalizados em azul tratam das principais unidades de 

registro/significado geradas a partir da análise dos dados. Em seguida, a Figura 20 apresenta a 

Cloud of words correspondente a essa categoria formada. 
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Figura 19 - Network Categoria 2 - Os conceitos sobre saúde, prevenção e promoção da saúde 

na concepção de educadores e educandos 

 

       Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 
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Figura 20 - Cloud of words da Categoria 2 

 

       Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

 

 

5.3.3 Categoria 3 - Dando voz aos educandos, profissionais da saúde e da educação  

 

A Figura 21 ilustra o processo de formação da Categoria 3, a qual é composta por três 

unidades de contexto/subcategorias: Educação e saúde: a necessidade de uma via de mão 

dupla; Planejar e Desenvolver: a dinâmica da prática educativa em saúde na escola; 

Tecnologia Educacional como uma ferramenta para a prática educativa em saúde com 

escolares. 
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Figura 21 - Network Categoria 3 - Dando voz aos educandos, profissionais da saúde e da 

educação 

 

 

       Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

Conforme apresentado na figura acima, na extremidade, encontram-se as unidades de 

registro/significado geradas a partir de leitura exaustiva do material produzido e atendendo aos 

significados mais relevantes citados pelos participantes. Estes foram posteriormente agrupados 

de acordo com os núcleos de sentido, norteando a criação das três subcategorias/unidades de 

contexto analíticas, as quais estão ilustradas no centro da figura.  

 

5.3.3.1 Educação e saúde: a necessidade de uma via de mão dupla 

 

A Figura 22 elucida a primeira unidade de contexto/subcategoria: Educação e saúde: a 

necessidade de uma via de mão dupla. Os itens sinalizados em rosa tratam das principais 
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unidades de registro/significado geradas a partir da análise dos dados; em seguida, a Figura 23 

apresenta a Cloud of words dessa subcategoria. 

 

Figura 22 - Network Subcategoria 1 da Categoria 3 - Educação e Saúde: a necessidade de 

uma via de mão dupla 

 

  Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 
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Figura 23 - Cloud of words Subcategoria 1 da Categoria 3 - Educação e Saúde: 

a necessidade de uma via de mão dupla 

 

 Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

 

5.3.3.2 Planejar e Desenvolver: a dinâmica da prática educativa em saúde na escola 

 

Para segunda subcategoria/unidade de contexto Planejar e Desenvolver: a dinâmica da 

prática educativa em saúde na escola, criaram-se três Networks a fim de elucidar com detalhes 

os resultados encontrados. O primeiro Network (Figura 24) trata da forma como são citados o 

planejamento e a escolha das temáticas a serem desenvolvidas nas práticas educativas em saúde.  
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Figura 24 - Network Subcategoria 2 da Categoria 3: Planejamento e escolha 

das temáticas das práticas educativas em saúde  

     

         Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 
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Os itens sinalizados em amarelo tratam das principais unidades de registro/significado 

geradas a partir da análise dos dados; em seguida, a Figura 25 apresenta a Cloud of words dessas 

unidades de registro/significado. 

 

Figura 25 - Cloud of words Subcategoria 2 da Categoria 3 - Planejamento e escolha das 

temáticas das práticas educativas em saúde 

 

 

          Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

 

O segundo Network (Figura 26) apresenta as unidades de registro/significado 

relacionadas às temáticas que são abordadas pelos profissionais e temáticas de interesse dos 

educandos para as práticas educativas em saúde.  
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Figura 26 - Network Subcategoria 2 da Categoria 3 - Temáticas abordadas pelos profissionais 

X Temáticas de interesse dos educandos 

 

Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

O terceiro Network (Figura 27) apresenta as unidades de registro/significado 

relacionadas à como são desenvolvidas as práticas educativas em saúde pelos profissionais e as 

sugestões dos educandos para o desenvolvimento das práticas. 
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Figura 27 - Network Subcategoria 2 da Categoria 3 - Desenvolvimento das práticas 

educativas em saúde pelos profissionais X Sugestões dos educandos para o desenvolvimento 

das práticas 

 

      Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

Em seguida, a Figura 28 apresenta a Cloud of words dessas unidades de 

registro/significado referentes às temáticas e desenvolvimento das práticas educativas em saúde 

com escolares. 
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Figura 28 - Cloud of words Subcategoria 2 da Categoria 3: Temáticas e desenvolvimento das 

práticas educativas em saúde 

 

               Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 

 

5.3.3.3 Tecnologia Educacional como uma ferramenta para a prática educativa em saúde com 

escolares 

 

A Figura 29 elucida a terceira unidade de contexto/subcategoria: Tecnologia 

Educacional como uma ferramenta para a prática educativa em saúde com escolares. Os itens 

sinalizados em verde tratam das principais unidades de registro/significado geradas a partir da 

análise dos dados; em seguida, a Figura 30 apresenta a Cloud of words dessa subcategoria. 
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Figura 29 - Network Subcategoria 3 da Categoria 3: Tecnologia Educacional como uma 

ferramenta para a prática educativa em saúde com escolares 

 

Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 
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Figura 30 - Cloud of words Subcategoria 3 da Categoria 3: Tecnologia Educacional como 

uma ferramenta para a prática educativa em saúde com escolares  

 

          Fonte: próprio autor com o auxílio do software ATLAS.ti 8, 2021. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

6.1 CATEGORIA 1 – O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: A PROPOSTA EDUCACIONAL DA ESCOLA 

  Esta categoria abrange duas unidades de contexto/subcategorias, são elas: A estrutura 

do Projeto Político Pedagógico e A articulação do Projeto Político Pedagógico com a prática 

educativa em saúde (Figura 9, p.119). 

 

6.1.1 A estrutura do Projeto Político Pedagógico 

 

Esta subcategoria é formada por cinco unidades de significado/registro: 

contextualização histórica e caracterização da escola; diagnóstico de indicadores educacionais; 

plano de ação; fundamentação teórica e bases legais; e missão, visão e princípios da escola 

(Figura 9, p. 119). 

O PPP é um documento que traz unidade em relação à intencionalidade educacional da 

escola, pois fortalece sua identidade, esclarece sua organização, define os objetivos a serem 

alcançados na aprendizagem dos educandos e, principalmente, define como a escola irá 

trabalhar para atingi-los. Além do potencial de ampliar o senso de pertencimento e o 

engajamento de toda a comunidade escolar em torno de um projeto educativo comum, deve ser 

estruturado em cinco itens (Figura 10, p. 120): Contextualização histórica e caracterização da 

escola; Diagnóstico de indicadores educacionais; Missão, visão e princípios da escola; 

Fundamentação teórica e bases legais; e Plano de Ação (BRASIL, 2018, p. 9, 18).  

Dos cinco PPPs analisados, verificou-se que todos possuem Plano de ação, Missão, 

visão e princípios da escola, e Contextualização histórica e caracterização da escola. Apenas 

uma escola (EM4) não apresenta o Diagnóstico de indicadores educacionais e a Fundamentação 

teórica e bases legais em seu projeto (Figuras 13 e 15, p. 121-122), o que demonstra uma 

fragilidade na sua estrutura. Tais itens são importantes para identificar os pontos fortes e as 

dificuldades, assim como definir prioridades de atuação. Além de gerar compreensão de que o 

PPP é um documento embasado e respaldado por diretrizes locais e nacionais que vão além da 

escola (BRASIL, 2019c, p.1). 
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Vale ressaltar, no tange à Contextualização histórica e caracterização da escola (Figura 

12, p. 121), que a maioria atende a uma população de baixa renda, com influência da violência 

urbana e do tráfico de drogas local. No estudo de Batista, Cavalho-Silva e Alves (2017, p.3), os 

resultados revelaram que as famílias situadas em território vulnerável atribuem grande valor à 

escolarização de seus filhos, porém com um grau do envolvimento dependente do grau de 

vulnerabilidade dessas famílias. Todo esse processo passa pelos significados atribuídos à 

escola, a natureza e os tipos de esforços realizados para assegurar a permanência do educando 

na instituição. Já no estudo de Bezerra e Amaral (2019, p. 180), constata-se uma dificuldade na 

relação família-escola, quando o cenário envolve famílias de baixa renda e escolas da rede 

pública de ensino e a mudança dessa realidade exige uma mudança de postura e aproximação 

por parte da escola. 

 Há apenas uma escola com horário integral, trata-se de um antigo Centro Integrado de 

Educação Pública (CIEP) que foi municipalizado. Anteriormente, essa escola (EM5) era uma 

unidade estadual nos moldes de um CIEP, isto é, uma proposta diferenciada de educação em 

horário integral, desenvolvida no estado do Rio de Janeiro no governo de Leonel Brizola, na 

década de 80. Posteriormente, criou-se o Projeto Integrar para Municipalizar, inserido no 

Programa de Municipalização da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental. Esse projeto 

teve como objetivo municipalizar os CIEPs, sob a forma de Convênios com as Prefeituras 

Municipais, considerando que as escolas lá instaladas já oferecem o ensino fundamental, em 

horário integral, com uma proposta administrativa descentralizadora e democrática 

(FERNANDES, 2012, p.8). 

Quanto ao Diagnóstico de indicadores educacionais (Figura 13, p. 121), chamou a 

atenção o fato que, em uma das escolas cenário deste estudo (EM5), 83% dos alunos 

matriculados apresentavam distorção de série-idade em 2016. Para Leite, Botelho e Lima (2008, 

p.46), os pré-adolescentes e os adolescentes das classes sociais de baixa renda enfrentam 

grandes limitações, que se somam aos obstáculos já existentes, refletindo em diversas maneiras 

que encontram para viver e sobreviver em um ambiente que lhes é hostil. Drogas, evasão 

escolar, gravidez na adolescência, fuga de casa e criminalidade são alguns dos resultados desses 

comportamentos, que podem ser considerados problemas graves e de difícil resolução.  

Diante desse contexto, os estudantes muitas vezes são ignorados e não são ouvidos, o 

que os faz se sentirem subjugados no processo de inclusão. Em decorrência, arriscam-se a seguir 

caminhos, imaginando fazer escolhas, muitas delas já definidas pela conjuntura em que vivem 

e que envolvem maior risco para sua vida e da comunidade. 
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Em relação à Missão, visão e princípios da escola (Figura 14, p. 122), observaram-se 

propostas interessantes e inovadoras, tais como estimular o pensamento crítico e reflexivo dos 

estudantes; ouvir a demanda dos alunos; considerar o seu contexto histórico-cultural; valorizar 

a interdisciplinaridade; respeitar e usar vivências dos educandos; fortalecer a dialogicidade no 

ensino; desenvolver a autonomia por meio de metodologias e outras formas de ensinar e 

aprender. Todos esses itens listados possuem uma aproximação com os conceitos de Paulo 

Freire.  Porém, quando comparado o texto dos PPPs analisados e os depoimentos das práticas 

realizadas, conforme descrito no item 6.3 (p.140) deste estudo, os depoimentos dos 

participantes retratam que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que seja possível 

atingir tais propostas, visto que esses conceitos são minimamente contemplados, mantendo no 

geral uma proposta do PPP não condizente com a prática realizada. 

 Destarte, vale salientar que o estilo freiriano deveria refletir no PPP como um projeto 

real sem imprecisões, em que o planejamento precisa ter participação dos que de fato executarão 

as ações, sendo assim aplicável na prática de forma flexível para mudanças necessárias de 

acordo com as necessidades dos educandos. De tal modo, o PPP torna-se um exercício 

complexo de elaboração do saber pedagógico para orientar a prática de forma dinâmica e em 

constante (re)construção (PADILHA, 2017). 

Quanto ao item sobre Fundamentação teórica e bases legais (Figura 15, p. 122), destaca-

se nos PPP analisados referência ao ECA, ao educador Paulo Freire, à Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), à LDBEN, à Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), ao PSE, assim como a outros documentos. 

Sabe-se que a DCN e a BNCC são documentos-chaves para elaboração dos PPPs. Nesse 

sentido, é pertinente fazer uma reflexão sobre o que vem sendo defendido nesses documentos. 

Nas DCN, no que tange ao planejamento das ações da escola, refere a necessidade de estimular 

a reflexão crítica e propositiva, considerar as experiências dos escolares e desenvolver uma 

prática pedagógica com abordagem pluridisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar, tendo 

em vista o conhecimento teoricamente sistematizado e as questões da vida real. Pois, para se 

pensar em uma educação voltada ao processo de socialização da cultura da vida, no qual se 

constroem, se mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores, faz-se necessário 

problematizar o desenho organizacional das instituições escolares, que por vezes não tem 

conseguido responder às singularidades dos sujeitos que as compõem (BRASIL, 2013a, p.63).  

Corroborando com esses achados, também foi observado que nas DCN há referência 

sobre a importância de se considerar integradamente o previsto no ECA, assegurando os direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, por exemplo, os direitos referentes à saúde e à 
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educação (BRASIL, 2015b). Portanto, o ECA mostra-se como uma base legal indispensável 

para elaboração do PPP. 

Já em relação à Educação Ambiental, a DCN aponta como um dos principais temas do 

projeto educacional na escola. No estudo desenvolvido por Viçosa et al. (2017, p.12), 

identificou-se uma alusão a esse tema, quando ressalta a necessidade de dar atenção ao entorno 

da escola, como as condições de saneamento básico, pavimentação e segurança. Porém, nas 

demais páginas do documento da DCN, não apresentam propostas de ações efetivas que visem 

discutir, mitigar ou sanar essas e outras questões relativas ao meio ambiente onde a escola está 

inserida, demonstrando a existência de uma lacuna nessa realidade.   

Quanto ao educador Paulo Freire, a DCN em diferentes momentos faz referência à 

construção de um projeto transformador, libertador, crítico-reflexivo, problematizador e capaz 

de fomentar o diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas, conforme conceitos 

e pensamentos de Freire (BRASIL, 2013a). Ainda nesse contexto, a BNCC também ressalta a 

importância do desenvolvimento do protagonismo, autoria da vida pessoal e coletiva, 

autonomia, contextualização dos conteúdos e a participação ativa dos educandos (BRASIL, 

2017a). Todavia, conforme estudo de Viçosa et al. (2017, p.1), apesar da formação de cidadãos 

críticos e participativos constar no PPP como um dos objetivos da escola, os PPPs, no geral, 

não apresentam indicações práticas referentes ao desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

integradas de conhecimentos pertinentes que visem corroborar tal objetivo proposto. 

Não obstante, não se percebeu nos PPPs citação direta ao PSE, assim como na DCN e 

na BNCC. Há referência a algumas ações do PSE, mas nenhuma diretamente a esse programa 

de governo, o que demonstra fragilidade de marco legal na elaboração de projetos escolares, 

com foco na prática educativa em saúde, dificultando a visão da escola quanto à necessidade da 

inclusão do PSE no PPP. No estudo em tela, vale ressaltar que apenas uma escola (EM5) 

mencionou o PSE como uma fundamentação teórica e base legal, isso também aconteceu em 

relação ao Plano de Ação (Figura 16, p. 123) presente nos PPPs analisados, em que apenas uma 

escola (EM5) incluiu o PSE em suas ações. Esses achados nos levam a pensar que o PSE é visto 

como um meio de fortalecimento de parcerias institucionais provavelmente para suprir as 

necessidades identificadas pela escola. Contudo, os princípios e propostas PSE como um todo 

não são contemplados nos PPP para seu desenvolvimento ou aprimoramento. 

Apoiando esses achados, Sousa, Esperidião e Medina (2017, p. 1787) relataram em sua 

pesquisa que também não encontraram nos PPPs analisados das escolas participantes uma 

menção formal ao PSE. Logo, subtende-se que esse programa ainda não fazia parte das ações 

pedagógicas das diferentes unidades escolares e que a intersetorialidade na maioria das vezes 
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não ocorre. A inclusão das ações no PPP, quando acontece, é elaborada apenas prevalecendo a 

ótica tradicional de trabalho individualizado, sendo muitas vezes considerada como ação 

midiática, refletindo diretamente na qualidade da assistência prestada. Assim, constitui-se em 

um mecanismo essencial para a garantia da institucionalização e sustentabilidade das ações o 

estímulo à inserção dos temas da promoção da saúde no PPP das escolas (MARTINS et al., 

2020, p. 7).  

Desse modo, a elaboração do PPP pode possibilitar às escolas uma discussão do 

contexto e realidade em que se encontram, documentar os processos educativos discutidos e 

respaldar decisões a serem tomadas. Todo esse processo visando à concepção crítica, dinâmica 

e transformadora do conhecimento. 

 

 

6.1.2 A articulação do Projeto Político Pedagógico com a prática educativa em saúde 

 

Esta subcategoria é formada pela unidade de significado/registro que trata dos conceitos, 

palavras e unidades curriculares relacionados à prática educativa em saúde e promoção da saúde 

(Figura 9, p. 119). 

As DCN trazem o cuidado em saúde como um item que deve ser considerado. O cuidado 

é visto como um princípio que norteia a atitude, o modo de fazer, viver e conviver no mundo. 

Por isso, nas escolas, o processo educativo não comporta uma atitude parcial, fragmentada, 

recortada da ação humana, baseada somente na racionalidade estratégico-procedimental 

(BRASIL, 2013a). Dessa forma, o cuidado necessita ser concebido como um ponto crucial a 

ser pensado, reconhecendo e fortalecendo as práticas educativas com foco na promoção da 

saúde. 

Quanto aos PPPs das escolas, estes foram analisados para identificar conceitos, palavras 

e unidades curriculares relacionados à prática educativa em saúde e à promoção da saúde, sendo 

consideradas palavras que expressassem essa relação e que tivessem duas ou mais citações no 

texto. Conforme análise por meio do software ATLAS.ti 8, constatou-se (Figuras 17 e 18, 

p.124) uma predominância das seguintes palavras: saúde (15,96%), educação (9,57%), ações 

(8,51%), escola (6,38%), escolar (6,38%) e programa (5,32%). Palavras como “fortalecer, 

oficinas e unidade” obtiveram um percentual de 3,19%. Já com 2,13% há o maior número de 

palavras, destacando-se “ambientais, educação física, promoção, promover, PSE e UFF”. 

Diante dos achados, percebeu-se que nos PPPs analisados há um reconhecimento da 

saúde e da educação como aspectos importantes na prática educativa, assim como a necessidade 
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de fortalecer as ações educativas em saúde nas escolas por meio de metodologias participativas. 

Nesse sentido, há recursos que defendem essas propostas, como o PSE. Além disso, ficou 

evidente que as ações ambientais e aquelas relacionadas à Educação Física ainda são as mais 

citadas. Vale ressaltar que o destaque da palavra UFF se deve ao fato de a Universidade ser a 

referência de pesquisa, projetos e parcerias com a Rede de Saúde e Educação do município de 

Niterói. 

Destaca-se que a Cloud of words sobre os PPPs (Figura 17, p. 124) também traz palavras 

importantes, como aprender, saberes, ativamente, relação, autônomo, aprendizado, articulação, 

construção, crítica, conhecimento, práticas, promover, agir, consciente, experiências, 

demandas, ambiências, amadurecimento, autonomia, ensino, construção e contexto. Essas 

palavras merecem destaque, visto que trazem uma ligação com os principais conceitos teóricos-

filosóficos de Paulo Freire, o que implica dizer que o PPP deve favorecer a prática de um 

planejamento participativo, a ação reflexiva e crítica que se constitui a partir do diálogo entre 

interesses e conflitos, tendo como foco “para quê” e “para quem” será a prática desenvolvida. 

Essa articulação proporciona o ressignificado do ambiente onde os conceitos da autonomia e 

participação coexistam possibilitando a transformação das práticas em busca da construção de 

uma nova realidade (GUEDESI, 2021).  

O PPP de uma escola deve se constituir em uma ferramenta de gestão participativa, que 

seja elaborado por um coletivo capaz de sustentar as ações do programa, a partir de uma postura 

de promoção da saúde construída entre a escola e o serviço de saúde, envolvendo todos os atores 

sociais vinculados à escola, principalmente a equipe de saúde, visto que se constitui em uma 

ação intersetorial (GOMES, 2012). No entanto, em nenhum dos PPPs analisados identificou-se 

a participação da equipe de saúde em sua elaboração (Figura 11, p. 120).  

Partindo para a formação integral dos educandos, vale ressaltar que os temas 

transversais são contemplados por meio de questões como Saúde, Meio Ambiente, Economia, 

Ciência e Tecnologia, Multiculturalismo e Cidadania e Civismo. Deveriam existir quatro pilares 

para o seu desenvolvimento: problematização da realidade e das situações de aprendizagem; 

superação da concepção fragmentada de conhecimento para uma visão sistêmica; integração 

das habilidades e competências curriculares à resolução de problemas; e promoção de um 

processo educativo continuado e do conhecimento como uma construção coletiva (BRASIL, 

2019a, p. 8).  

Nesse contexto, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os educandos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Vale destacar que, no processo 
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educacional, a Educação Básica compreende três etapas: I– a Educação Infantil, que 

compreende a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até três 

anos e 11 meses, e a Pré-Escola, com duração de dois anos; II – o Ensino Fundamental, 

obrigatório e gratuito, com duração de nove anos, organizado e tratado em duas fases: a dos 

cinco anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano, e a dos quatro anos finais, do 6º ano ao 9º ano; e a 

III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 três anos (BRASIL, 2013a, p. 36). 

  Dando destaque ao Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica, este possui 

nove anos de duração, sendo a etapa mais longa a da Educação Básica, atendendo estudantes 

entre seis e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam 

por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, 

emocionais, entre outros. Como já indicado nas DCN para o Ensino Fundamental de Nove 

Anos, essas mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de 

escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as 

etapas da Educação Básica, mas também entre as duas fases do Ensino Fundamental: Anos 

Iniciais e Anos Finais (BRASIL, 2017a). 

Essas realidades reforçam a necessidade de sistematizar conhecimentos, de 

proporcionar oportunidades para a formação de conceitos e a preocupação com o 

desenvolvimento do raciocínio (BRASIL, 2013a). Tendo em vista essa maior especialização da 

fase, é importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as 

aprendizagens no contexto das diferentes áreas visando ao aprofundamento e à ampliação de 

repertórios dos estudantes. Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses 

adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente 

com diferentes conhecimentos e fontes de informação (BRASIL, 2017a).  

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem 

concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que no 

âmbito pedagógico proporcionam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Dentre as 

competências gerais da Educação Básica, a oitava cita a importância do cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta: “Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas” (BRASIL, 2017a, p. 10). 

Porém, vale destacar que a BNCC propõe uma organização de componentes curriculares 

nas áreas de conhecimento do ensino fundamental, com competências específicas para cada 

área, em que cada componente curricular apresente um conjunto de habilidades relacionadas a 

diferentes objetos de conhecimento, ou seja, conteúdos, que, por sua vez, são organizados em 
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unidades temáticas.  Para educandos do 6º ano, as áreas do conhecimento e os componentes 

curriculares são, respectivamente, Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 

Língua Inglesa), Matemática (Matemática), Ciências da Natureza (Ciências), Ciências 

Humanas (Geografia e História) e Ensino Religioso (Ensino Religioso) (BRASIL, 2017a). 

  Diante disso, a fim de subsidiar a discussão dos achados relativos ao PPP das escolas 

participantes e para fazer um contraponto entre a proposta dos PPPs e da BNCC, fez-se uma 

análise da própria BNCC em relação à prática educativa em saúde.  A partir disso, 

identificaram-se os componentes curriculares e suas Unidades Temáticas, objetos de 

conhecimento, habilidades e sua relação com a prática educativa em saúde. Com isso, elaborou-

se o Quadro 04 com o objetivo de ilustrar os achados. 

 

Quadro 4 - A BNCC e a sua relação com a prática educativa em saúde 

Disciplinas  Competências 

Unidades Temáticas, objetos de 

conhecimento 

e habilidades X Relação com a prática 

educativa em saúde 

Língua 

Portuguesa 

Utilizar diferentes linguagens para defender 

pontos de vista que respeitem o outro e 

promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, atuando 

criticamente.  

 Relacionar o texto com suas condições 

de produção e seu contexto socio-

histórico.  

Construir conhecimentos e envolver autonomia 

e protagonismo na vida social. Ler, escutar e 

produzir textos orais, escritos e multissemióticos 

que circulam em diferentes campos de atuação e 

mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos, 

e continuar aprendendo. 

Reflexão crítica sobre as temáticas 

tratadas e validade das informações; 

discutir casos, reais ou simulações, 

submetidos a juízo, que envolvam 

desrespeitos a artigos do ECA, por 

exemplo. 

Arte 

Problematizar questões políticas, sociais, 

econômicas, científicas, tecnológicas e culturais 

por meio de exercícios, produções, intervenções 

e apresentações artísticas. 

Utilizar Artes visuais, Dança, Música e 

Teatro. O corpo em sua totalidade 

(emoção, percepção, intuição, 

sensibilidade e intelecto) deverá ser o 

protagonista da experiência. 

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o 

trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 

Ampliação de interações com 

manifestações artísticas e culturais 

nacionais e internacionais, de diferentes 

épocas e contextos. Podendo ocupar os 

mais diversos espaços da escola, 

espraiando-se para o seu entorno e 

favorecendo as relações com a 

comunidade.  
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Utilizar diversas estratégias educacionais 

dinâmicas. 

Contribuir para o aprofundamento das 

aprendizagens nas diferentes linguagens, 

e no diálogo entre elas e com as outras 

áreas do conhecimento, com vistas a 

possibilitar aos estudantes maior 

autonomia nas experiências e vivências 

artísticas. 

Educação 

Física 

Tematizar as práticas corporais em suas diversas 

formas de codificação e significação social, 

entendidas como manifestações das 

possibilidades expressivas dos sujeitos. 

A unidade temática Brincadeiras e Jogos 

explora atividades 

voluntárias exercidas dentro de 

determinados limites de tempo e 

espaço, caracterizadas pela criação e 

alteração de regras, pela obediência de 

cada participante ao que foi combinado 

coletivamente, bem como pela 

apreciação do ato de brincar em si. 

Permite saberes corporais, experiências 

estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas. 

Oportuniza aos alunos participar, de 

forma autônoma, em contextos de lazer e saúde. 

A unidade temática Esporte cita a 

contextualização do lazer, da educação e 

da saúde. Na unidade temática 

Ginásticas, são propostas práticas com 

formas de organização e significados 

diferentes como relacionado ao 

condicionamento físico e à 

conscientização corporal.  

O caráter lúdico está presente em todas as 

práticas corporais. Ao brincar, dançar, jogar, 

praticar esportes, ginásticas ou atividades de 

aventura, para além da ludicidade, os estudantes 

devem se apropriar das lógicas intrínsecas 

(regras, códigos, rituais, sistemáticas de 

funcionamento, organização, táticas etc.) a essas 

manifestações, assim como trocar entre si e com 

a sociedade as representações e os significados 

que lhes são atribuídos. 

Há unidades temáticas de danças, lutas, 

práticas corporais de aventura da 

natureza e urbanas. Ressalta-se que todas 

as práticas corporais podem ser objeto do 

trabalho pedagógico em qualquer etapa e 

modalidade de ensino. 

Ressalta-se no 6º ano a indicação de 

jogos eletrônicos como opção de 

brincadeiras e jogos, pensando nas 

respectivas exigências corporais 

colocadas por esses diferentes tipos de 

jogos. Além de ginástica de 

condicionamento físico. Destaca-se que, 

a partir do 6º ano, prevê-se que os 

estudantes possam ter acesso a um 

conhecimento mais aprofundado de 

algumas das práticas corporais, como 

também sua realização em contextos de 

lazer e saúde, dentro e fora da escola. 

 Refletir, criticamente, sobre as relações entre a 

realização das práticas corporais e os processos 

de saúde/doença, inclusive no contexto das 

atividades laborais. 
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Inglês 

O estudo da língua inglesa pode possibilitar o 

acesso aos saberes linguísticos necessários para 

engajamento e participação, contribuindo para o 

agenciamento crítico dos estudantes e o 

exercício da cidadania ativa, além de ampliar as 

possibilidades de interação e mobilidade, 

abrindo novos percursos de construção de 

conhecimentos e de continuidade nos estudos.  

Práticas de produção de textos em língua 

inglesa relacionados ao cotidiano dos 

alunos, em diferentes suportes e esferas 

de circulação. Não fala especificamente 

de saúde ou práticas educativas. 

Matemática 

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de 

investigação e a capacidade 

de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no 

mundo. 

Interpretar e resolver situações que 

envolvam dados de pesquisas sobre 

contextos ambientais, sustentabilidade, 

trânsito, consumo responsável, entre 

outros, apresentadas pela mídia em 

tabelas e em diferentes tipos de gráficos 

e redigir textos escritos com o objetivo de 

sintetizar conclusões. Não fala de saúde 

ou prática educativa, mas fala de 

desenvolvimento crítico e 

argumentativo. 

Ciências 

Fala do cuidado de si, do corpo e bem-estar. 

A unidade temática Matéria e Energia 

refere-se à construção de hábitos 

saudáveis e sustentáveis. A unidade 

temática Vida e Evolução cita o ser 

humano como participante do meio 

ambiente, percepção do corpo humano, 

aspectos relativos à saúde pensando em 

promoção da saúde individual e coletiva, 

reprodução e sexualidade, saneamento 

básico e protagonismo nas escolhas. 

Agir com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação para 

tomar decisões perante questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da 

saúde individual e coletiva. 

Para alunos do 6º ano não são citadas 

práticas educativas em saúde, autonomia 

etc. Fala-se de célula como unidade de 

vida, interação entre os sistemas 

locomotor e nervoso, e funcionamento do 

olho humano e a importância da visão. 

Geografia 

Na unidade temática Natureza, Ambientes e 

Qualidade de vida, busca-se articular geografia 

física e geografia humana, com destaque para a 

discussão dos processos físico-naturais do 

planeta Terra. Para levar os estudantes a 

estabelecer relações, conjugando natureza, 

ambiente e atividades em distintas escalas e 

dimensões socioeconômicas e políticas. 

Pensando em autonomia e senso crítico. 

Propõe-se a retomada da identidade 

sociocultural, do reconhecimento dos 

lugares de vivência e da necessidade do 

estudo sobre os diferentes e desiguais 

usos do espaço para uma tomada de 

consciência sobre a escala da 

interferência humana no planeta. 

Em todas essas unidades, destacam-se aspectos 

relacionados ao exercício da cidadania e à 

aplicação de conhecimentos da Geografia diante 

de situações e problemas da vida cotidiana, tais 

como estabelecer regras de convivência na 

escola e na comunidade; discutir propostas de 

ampliação de espaços públicos; e propor ações 

de intervenção na realidade, tudo visando à 

melhoria da coletividade e do bem comum. 

Sujeito em seu lugar no mundo, 

modificações de paisagens. Explicar as 

mudanças na interação humana com a 

natureza a partir do surgimento das 

cidades. 
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História 

Estimular o pensamento por meio dos processos 

de identificação, comparação, contextualização, 

interpretação e análise de um objeto. 

Pensar na História de forma geral: tempo, 

espaço e formas de registros. 

Um dos importantes objetivos de História no 

Ensino Fundamental é estimular a autonomia de 

pensamento e a capacidade de reconhecer que os 

indivíduos agem de acordo com a época e o lugar 

nos quais vivem, de forma a preservar ou 

transformar seus hábitos e condutas. A 

percepção de que existe uma grande diversidade 

de sujeitos e histórias estimula o pensamento 

crítico, a autonomia e a formação para a 

cidadania. 

Não fala de práticas educativas ou de 

saúde. 

Ensino 

Religioso 

Reconhecer e cuidar de si, do outro, da 

coletividade e da natureza 

enquanto expressão de valor da vida. 

Não fala de práticas educativas ou de 

saúde. 

 Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Fazendo uma análise a partir do quadro acima, no que tange aos objetos de 

conhecimento, identificou-se que não há uma referência concreta e direta à prática educativa 

em saúde. Quanto às competências gerais da educação básica, há menção ao cuidado de si, do 

corpo, bem-estar e do agir com autonomia nas decisões a respeito da saúde individual dos 

educandos e coletiva.  O estudo de Lara et al. (2015), em relação às temáticas sobre saúde, 

reforça que alguns autores destacam ser essencial esse enfoque temático sobre saúde no 

contexto escolar, ao entenderem a educação como promotora da saúde e imprescindível na 

melhoria da qualidade de vida, contribuindo para o respeito a si e aos outros. 

Quanto à análise dos componentes curriculares para estudantes do 6º ano, ficou evidente 

a importância da utilização de temáticas de saúde em diferentes disciplinas, integrando as 

unidades temáticas, mesmo sabendo que cada disciplina possui conteúdos específicos. 

Acredita-se que, dessa forma, pode-se estimular a discussão e debates sobre temas sociais 

importantes de forma crítica em qualquer disciplina, utilizando suas especificidades e com 

temáticas de saúde relevantes para essa população específica. Embora as disciplinas de 

Educação Física e Ciências possuam um enfoque maior na saúde, observa-se um predomínio 

da concepção de saúde pautada no funcionamento do corpo humano, na doença, nas mudanças 

de hábitos e comportamentos considerados adequados para ter e manter saúde. Nesse contexto, 

as Ciências Sociais e Humanas também poderiam auxiliar os educandos a construir um sentido 

de responsabilidade valorizando os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria 

coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o 

protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades 

sociais a fim da construção de um pensamento social em saúde (IANN et al., 2014). 
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Além disso, ficou evidente a necessidade de práticas sobre cultura digital com diferentes 

linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos 

processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo. Nesse contexto, há 

uma mudança no processo crescente de reorganização das relações sociais mediadas pelas 

tecnologias digitais, sendo fundamental entender as mudanças nas relações sociais e na 

dinâmica da vida de todos a partir da cultura digital (PIMENTEL; COSTA, 2018). 

Todos os componentes curriculares da BNCC referem a utilização de estratégias 

pedagógicas, construção dos currículos e planejamentos de ensino, os quais devem ser 

complementados e/ou redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais. Vale 

ressaltar que os agrupamentos propostos não devem ter tomados como modelos obrigatórios ou 

engessados para o desenho dos currículos. Barbi e Neto (2017, p.6) reforçam que ainda não se 

discutem problematizações a respeito do sistema socioeconômico, das desigualdades no acesso 

à assistência à saúde e dos elementos necessários uma a vida saudável que devem ser 

incorporados (como alimentação equilibrada, acesso à assistência médica/medicamentos, 

moradia, descanso, dentre outros). No entanto, essa deveria ser uma realidade, visto que os 

processos de saúde/doença são fruto do meio de vida, além de serem relacionados a fatores que 

fogem ao controle. Dessa forma, não basta somente a Educação em Saúde como prática 

pedagógica para que sejam incorporadas tais questões nas discussões educacionais, a escola 

deve assumir o papel de dinamizadora e problematizadora das diferentes realidades, 

contextualizando-as.   

Enquanto a prevenção de doenças e de riscos é destacada como conhecimentos e práticas 

esperadas para todos os atores educacionais, a promoção da saúde apenas é citada, sem 

detalhamento das ações promotoras da saúde. Além disso, “direito à saúde” e “políticas públicas 

de saúde” são assuntos pouco manifestos, o que demonstra a necessidade de ampliar a 

concepção de saúde (SOUSA; GUIMARÃES; AMANTES, 2019, p. 1). De forma 

complementar, Sarwar, Sarwar e Sarwar (2015) destacam a relevância de abordar e promover 

a educação em saúde no contexto escolar, abrangendo além da questão biológica, a saúde 

ambiental, emocional e intelectual, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem e 

favorecendo ao máximo o potencial dos educandos. Para tal, é preciso uma mudança do 

pensamento tanto teórico, dos principais documentos utilizados na fundamentação para o 

desenvolvimento do PPP, como sua construção prática. Dessa forma, será possível vislumbrar 

uma mudança na prática pedagógica com foco na prática educativa em saúde. 

Portanto, as próprias BNCC e DCN precisam de mais avanços no que tange à realidade, 

necessidade e autonomia dos educandos em relação às práticas educativas em saúde. A escola 
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precisa perceber com os profissionais da saúde e da educação que necessitam avançar na 

discussão de temáticas que emergem da vida e do contexto dos educandos para que se possa 

responder ao que é necessário e assim refletir na construção e execução do PPP. Dessa forma, 

é preciso desenvolver e aplicar os conceitos freirianos ligados à contextualização e 

problematização no PPP, visto que este deve servir como elemento organizador e integrador 

das práticas cotidianas da escola, não se limitando a uma proposta de metas, mas ampliando 

para a articulação destas com práticas viáveis para sua execução. Trilhando, assim, um caminho 

para o desenvolvimento da autonomia e transformação das ações de seus atores por meio da 

relação direta com a realidade escolar (GUEDESI, 2021). 

Corroborando com a análise da BNCC, percebeu-se que das cinco escolas participantes 

nenhuma contemplava os 12 eixos do PSE em seu PPP (Figura 11, p. 120). Apoiando esse 

achado, o estudo de Viçosa et al. (2017, p.13) revela, a partir da análise realizada do PPP, que 

o documento não expõe propostas concretas em suas linhas de ações. Porém, as discussões e 

abordagens das temáticas devem permear as práticas escolares, contribuindo dessa maneira para 

o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, bem como para a formação cidadã crítica e 

reflexiva, pois apresenta questões de respeito mútuo, coletividade, promoção da saúde e 

prevenção de doenças, considerando o educando como agente social.  

Tais considerações revelam a importância de se discutir, no âmbito da construção de um 

programa como o PSE, pontos referentes à inclusão das questões de saúde no PPP e a 

necessidade de condução do cuidado em saúde, a partir da incorporação de práticas educativas, 

objetivando abranger temas relevantes para o cotidiano dos educandos e educadores, no intuito 

de promover a compreensão e construção dos direitos relacionados à vida pessoal e coletiva.  

 

 

6.2 CATEGORIA 2 - OS CONCEITOS SOBRE SAÚDE, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA 

CONCEPÇÃO DE EDUCADORES E EDUCANDOS 

 

Esta categoria abrange uma única unidade de contexto/subcategoria: O conceito de 

saúde e a diferença entre prevenção e promoção da saúde. Esta subcategoria é formada por sete 

unidades de significado/registro: saúde centrada no modelo biomédico; o desconhecimento da 

promoção da saúde; promoção como sinônimo de prevenção; conceito amplo de saúde; 

promoção como qualidade de vida; a importância de práticas de saúde na escola; e o 

reconhecimento de práticas educativas em saúde pelos educandos (Figura 19, p. 126).  
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6.2.1. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção da saúde 

 

Quando perguntados sobre o que é saúde, tanto os profissionais quanto os educandos 

responderam ratificando a visão biomédica, fortalecendo a manutenção do modelo tradicional 

hegemônico, que fundamenta práticas educativas em saúde unilaterais e assistencialistas 

(ESMERALDO et al., 2017, p. 98). Corroborando com esse achado, o estudo de Alves, 

Rodrigues e Santos (2018, p.13) concluiu que há centralização nos aspectos biológicos e 

fisiológicos nas práticas de saúde, por meio de uma abordagem sanitarista, voltada apenas à 

transmissão de informações. 

Esse fato fica também evidenciado com as palavras que emergiram na Cloud of words 

(Figura 20, p. 127): doença, médico, prevenção, ausência de doenças, dentes, dentistas, cáries, 

consultório, atendimentos, acompanhamento, pressão, detectar, enfermeiro, avaliação, 

palestras, adoecido, antropométrica, peso, tratar. As falas a seguir confirmam essa afirmativa: 

 
"Infelizmente as pessoas ainda têm essa visão de saúde ligada à área médica e não 

como um todo." PE1 

“Na realidade, ainda focamos em procedimentos de avaliação como antropometria, 

aferição de peso, pressão (...)” PE3 

“Posso até repetir o que já está escrito, mas saúde para mim é ausência de doença (...)” 

PS1 

"Olha, saúde é “aquele negócio” de não poder comer salgado, hambúrguer e besteiras 

para não termos riscos de obesidade." E11 

"Acho que é conseguir cuidar das coisas e não pegar doenças. E por isso tomar 

também todas as vacinas." E12 

"Saúde para mim é prevenção. É quando várias pessoas vão ao médico para tratar a 

saúde (...)" E13 

 

Diante desse contexto, a promoção da saúde ainda é vista por muitos como sinônimo de 

prevenção de doenças, talvez uma das causas para tal realidade seja a predominância do 

conceito de saúde focado no modelo biomédico. Os depoimentos abaixo reforçam a ideia de 

promoção da saúde como sinônimo de prevenção de doenças pelos profissionais e educandos: 

 
“A gente tenta trabalhar questões básicas de higiene e de alimentação.” PE2 

"(...) Eu acho que avaliação da saúde bucal, aferição de peso e avaliação 

antropométrica são exemplos de promoção da saúde." PE3 

"Promoção da saúde seria ter um acompanhamento por bairro de um médico ou um 

enfermeiro e fazer essa interlocução com o médico. O profissional observaria, passaria 

para o médico e agendaria uma visita para a família." PE5 

“Pra mim, promoção da saúde está muito ligada à prevenção de doenças” PS4  

"Acho que seria ter saúde." E5  
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Diante dos achados, fica evidente que a promoção da saúde ainda é confundida com a 

prevenção de doenças e que as diferenças entre esses conceitos ainda não estão claras para 

grande parte dos profissionais da saúde, da educação e educandos. Assume-se que é comum a 

dificuldade em separar esses conceitos devido ao poder histórico-conceitual do discurso 

biomédico, baseado nas ideias sanitárias, preventivistas e comportamentalistas. Essa realidade 

dificulta o desenvolvimento de práticas de promoção de saúde, uma vez que profissionais e 

educandos têm pouco conhecimento sobre o tema.  

Com toda essa desordem de conceitos, o entendimento dos profissionais sobre a 

importância da prática educativa em saúde com escolares é prejudicado, dificultando a 

reverência ao saber popular, a utilização de métodos e estratégias adequadas nas práticas 

educativas em saúde (SANTOS; DA ROS, 2016, p. 195). Conforme demonstrado no 

depoimento abaixo: 

 

“Práticas educativas em saúde não precisam ser específicas com escolares porque a 

escola já tem muita coisa. Todo mundo coloca coisas para a escola. É sempre escola, 

escola... E a escola mesmo não consegue dar conta de tudo isso, entende? A prática 

educativa em saúde deveria ser uma coisa mesmo de bairro, de enfermeiro ou agente 

comunitário, que acompanharia as pessoas, e não algo da escola.” PE5  

 

 

Tal depoimento de um profissional da educação explana que questões de saúde não 

precisariam ser trabalhadas na escola e deveria ser algo relativo somente à equipe de saúde. 

Esse pensamento é justificado pelo profissional da educação pelo fato de que a escola já possui 

muitas atividades e demandas. Vale ressaltar que essa visão é um retrocesso no que diz respeito 

ao direito à saúde, à construção de conhecimento e à autonomia dos educandos. Os profissionais 

da educação, apesar de disporem de um potencial para a execução das estratégias de 

implementação das políticas de promoção da saúde nas escolas, muitas vezes não percebem o 

seu dever ou não se julgam capazes de fazê-lo.  

Com base no levantamento feito na pesquisa de Carraro, Militão e Viana (2019, p.22), 

verificou-se que professores entendem a necessidade da promoção da saúde no ambiente escolar 

e os seus objetivos, mas não parecem compreender o seu papel no desenvolvimento desse tema 

na escola. Portanto, considera-se necessário alinhar essas visões para possibilitar outras formas 

de gestão e de intervenção em saúde, de modo que a organização do processo de trabalho dos 

profissionais da educação esteja em consonância com a concepção ampliada de saúde, 

favorecendo a concretização da continuidade do cuidado.  

Por conseguinte, o entendimento equivocado do conceito de saúde pode refletir no 

entendimento da promoção da saúde e consequentemente na prática educativa em saúde. Se por 
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parte dos profissionais da saúde e da educação há um conceito equivocado de saúde, isso pode 

contribuir para que os educandos também tenham essa visão e apresentem dificuldades em de 

fato promover saúde. Pode-se pensar que, enquanto os profissionais mantiverem o conceito 

biomédico de saúde, as chances dos educandos reproduzirem esse modelo focado na doença e 

na prevenção ainda serão grandes.  Contribuindo para que a maioria dos educandos continuem 

relacionando a promoção da saúde à prevenção, centralizando em práticas de cura de doenças. 

Dessa forma, a maioria dos educandos quando perguntados sobre o que é promoção da 

saúde informou desconhecer, como evidenciado na Cloud of Words (Figura 20, p. 127), onde 

as palavras de desconhecimento e incerteza, como não e acho, respectivamente, destacaram-se. 

Vide os depoimentos abaixo: 

 

"Não sei não." E10 

"Promoção? Eu acho que é aquelas coisas de supermercado, mas eu nunca ouvi assim 

essa palavra “promoção da saúde.” E13 

"Promoção? Como assim? Nunca ouvi falar." E15 

 

Assim, o olhar dos escolares com relação à promoção de saúde ainda é limitado e, em 

sua maioria, indefinido. Alguns relatos no estudo de Oliveira et al.  (2018, p. 2896) 

demonstraram que os escolares não reconhecem a saúde como direito, bem como não têm a 

prática de cidadania, contribuindo, dessa forma, para o desconhecimento do que é promoção da 

saúde, já que geralmente não são discutidos com os escolares o porquê e para quê a promoção 

da saúde deve ser realizada. Portanto, para Venturini et al. (2018, p. 119), discussões sobre 

saúde nas salas de aula precisam ser ampliadas e esclarecidas entre os educandos, abordando 

um conceito amplo, sem reduzir a saúde à ausência de enfermidades.  

Quando os educandos foram indagados se eles identificavam atividades de promoção 

ou melhoria da saúde na sua escola, verificou-se que grande parte não consegue reconhecer 

essas práticas. Quando reconhecem, citam as ações de saúde bucal e vacinação, focadas na 

avaliação e prevenção, e não nas práticas de promoção da saúde: 

 

"Não sei." E8 

"Mais ou menos. Poucas vezes." E1 

"Sim. Tem pessoas de fora que fazem palestras." E3 

"Acho que não, mas tiveram dentistas para ver nossa boca. Mas, acho que não tem 

mais nada além disso não.” E5 

"Só o dos dentistas e a equipe deles de saúde bucal." E17 

 

 

 Diante dos achados, percebe-se que os educandos, em maioria, não sabem o que são 

práticas educativas em saúde de promoção da saúde, visto que, conforme já relatado, a maior 
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parte desconhece o conceito de promoção da saúde. É possível observar que os discentes 

reconhecem alguma ação promotora de saúde pontual, mas não identificam o desenvolvimento 

de habilidades que conduzam a reorientações. Geralmente percebem como um atendimento e, 

portanto, ações de promoção da saúde são vistas como ações aplicadas para evitar problemas 

(OLIVEIRA et al., 2018, p. 2895).  

De tal modo, a vivência do educando na saúde escolar remete à visão antropocêntrica 

cujo homem está no centro e o entorno está como facilitador do seu cuidado, permeado por 

ações higienistas focadas no modelo biomédico, no qual a desarticulação dessa prática favorece 

o adoecimento e a fragilização da comunidade escolar (FAIAL et al., 2019). Toda essa realidade 

pode interferir diretamente em alguns conceitos Freirianos como no do desenvolvimento crítico 

da tomada de consciência, na emancipação do seu pensamento crítico acerca da sua realidade 

e, posteriormente, a transformação das suas ações e do seu meio. 

Todavia, seguindo o caminho para a emancipação, libertação e transformação do 

conceito de saúde de forma mais ampla, há uma parcela de profissionais e educandos que passa 

a entender e conceituar saúde como um conjunto de fatores para além da ausência de doenças, 

com foco no cuidado, e não na doença, conforme os depoimentos a seguir:  

 

"Saúde é tudo, é vida. É desde onde nós moramos, trabalhamos (...)" PE2 

“É o bem-estar físico, mental, econômico, eu acho que é todo um conjunto de coisas. 

Não adianta dizer que eu estou bem fisiologicamente se eu não tenho que comer, se 

eu não tenho que vestir, se eu não tenho lazer.” PS5 

"Saúde é o que todo mundo precisa, é ter força de vontade e saber que um dia você 

pode ter seu próprio emprego e assim saúde." E7 

"É a pessoa se cuidar e saber se cuidar." E3  

"Saúde é o bem de outra pessoa. É viver comendo legumes e não só besteiras, bebendo 

água direito e várias outras coisas que podem dar saúde também." E15  

 

 

Apoiando esses achados, a Cloud of words (Figura 20, p. 127) reforça essa ideia ao 

destacar as seguintes palavras: saúde, promoção, gente, escola, cuidar, físico, emocional, vida, 

comer, saudável, aprendizagem, lazer, multiplicador, qualidade, condições, estresse, 

conscientizar, promover, experiência, psíquico, balanceada, atitudes, cuida, pensar, apoio, 

direito. Essas palavras possuem ligação ou remetem ao conceito mais amplo de saúde. O 

conceito de saúde ampliado se apropria da escola como lugar onde se deve refletir sobre práticas 

e discursos que ensinem cuidados com a saúde como investimento também individual, 

contemplando elementos sociais, culturais, políticos e econômicos que interferem na 

possibilidade de construção social da saúde para todos (VENTURINI et al., 2018, p. 124). 
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Nesse contexto, um dos profissionais de saúde participantes do estudo ressaltou a 

importância de se pensar na integralidade em saúde e na relação com fatores determinantes, por 

exemplo, ao relacionar a influência da distância para chegar ao local de trabalho ou a falta de 

emprego com a saúde: 

 

“(...) Relaciono saúde a uma questão de integralidade. Envolve a relação do indivíduo 

com o ambiente que ele mora, se ele tem trabalho, a distância, a condição de moradia 

e as questões emocionais. É a gente olhar o indivíduo como um todo, não só como 

não ter doenças. Ele pode estar doente por não ter emprego, porque trabalha muito 

longe da casa (...)” PS4 

  
 

Evidencia-se que, ao falar de integralidade, é possível pensar em superação de 

dicotomias clássicas no âmbito da saúde, tais como indivíduo e coletivo; saúde e doença; corpo 

e mente; teoria e prática. E, por conseguinte, a libertação Freiriana, em que há a superação da 

dicotomia opressor-oprimido, sem troca de lugares para superação das posições (FREIRE, 

2015b). Dessa forma, considera-se a saúde como o resultado de aspectos múltiplos da vida de 

um indivíduo, que não pode ser reduzido à relação causa-efeito. Assim, quando se fala em 

saúde, a partir da integralidade, ela sempre estará vinculada à complexidade da vida dos sujeitos 

(OLIVEIRA; CUTOLO, 2018, p. 151). Nesse contexto, estão inseridos os DSS, em que as 

condições de vida e de trabalho implicam no processo de saúde e doença, não podendo ser 

esquecido quando se pensa em conceito de saúde (CNDSS, 2008). 

No entanto, o surgimento constante dos termos promoção da saúde e qualidade de vida 

inter-relacionados pode ser uma maneira em que o conceito de saúde seja visto de forma mais 

ampla, voltando-se para autonomia e qualidade de vida do cidadão, sendo esta considerada 

atributo essencial para o desenvolvimento de promoção da saúde (VENTURINI et al., 2018; 

COSTA et al., 2013).  

Seguindo a influência do conceito ampliado de saúde, alguns depoimentos dos 

profissionais participantes, quando questionados sobre o que é promoção da saúde, trazem uma 

concepção relacionada à qualidade de vida, bem-estar e autonomia do cuidado: 

 

“É a gente buscar meios e ferramentas para melhorar a qualidade de vida dos seres 

humanos.” PE2 

“Eu entendo que na promoção da saúde podemos oferecer subsídios para que o 

paciente possa caminhar sozinho e continuar as atividades dele, não somente na 

presença de um profissional de saúde. Que ele possa se conscientizar que aquilo é 

bom pra ele, que promove saúde, que vai te dar o bem-estar.” PS2 

“Na minha visão, promoção da saúde com escolares é a gente ampliar o debate desta 

questão da saúde para além do enfermeiro que virá à escola para fazer uma palestra 

sobre IST. Ou para além do dentista, que vai ensinar a escovação.” PE1 
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Além disso, algumas falas dos participantes trazem a ideia de que abordar promoção da 

saúde no espaço escolar pode proporcionar o compartilhamento de experiências, a reflexão para 

mudanças nas práticas de saúde e o fortalecimento da atuação do educando como multiplicador: 

  

“Trazer a saúde para dentro da escola, é estar levando essa criança a pensar no seu 

bem-estar de um modo geral e a mudar algumas atitudes com relação às práticas de 

saúde.” PE1 

 “Vale muito a pena ensinar e tentar identificar a melhor maneira para eles seguirem. 

Porque a criança acaba sendo o multiplicador, não que ela cobre os pais, mas ela 

lembra.” PS2 

"É ali que ele vai poder compartilhar as experiências. Podendo levar isso para o 

ambiente familiar, levando a discussão de saúde para fora da escola.” PS4 

"Eu acho legal porque melhora o pensamento da criança que pode falar com os pais 

que ela tem que melhorar a saúde." E13 

 

 

Essa ideia traz à tona o conceito da dialética freiriana a partir da sua capacidade 

interferidora do homem sobre o mundo. Nessa interferência, os atores sociais agem sobre si e 

sobre o mundo, a contar das suas experiências e do exercício da ação-reflexão-ação construindo 

uma prática social, a qual fortalece e valida o conhecimento como consequência da sua 

multiplicação, autonomia e emancipação dos sujeitos (SILVEIRA, 2018, p.3). 

Assim, corroborando com esses achados, Carraro, Militão e Viana (2019, p.13) em seu 

estudo apontam que 46,63% dos profissionais participantes ressaltaram a importância de 

trabalhar com o tema educação em saúde na escola. Diante disso, há uma perspectiva de 

mudança de paradigma em que se sobressai a necessidade da educação contribuir no 

desenvolvimento de habilidades visando uma vida saudável, promovendo um ambiente de 

aprendizagem para o educando, valorizando as individualidades e ambientes que potencializem 

relações saudáveis diante das diversidades. A atuação crítica, criativa e reflexiva da comunidade 

escolar contribui para um ambiente prazeroso, alegre e solidário e estimula a busca 

compartilhada de diálogos (VIEIRA et al., 2017, p. 916).  

Quanto aos educandos, estes também reforçaram a importância da promoção da saúde 

na escola, uma vez que, segundo eles, em muitas realidades a escola é o único lugar onde o 

educando encontra informação e discute cuidado. Tal como citado no depoimento de um aluno: 

 

"Eu gosto porque tem muitas mães que não demonstram isso para os seus filhos. Então 

para vir uma pessoa aqui na escola e ajudar seria até bom, porque muitas mães no 

mundo e até aqui mesmo onde eu moro, não se importam com seus filhos. As crianças 

ficam com muitas cáries nos dentes (...)" E6 

 

É preciso reconhecer o papel essencial exercido pela escola no debate e aprendizado de 

temáticas em saúde, no entanto, ressalta-se que o cuidado deve partir de ambas as partes, escola 
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e família. Para Dessen e Polonia (2007, p. 22), a escola, enquanto especialista nos processos 

pedagógicos, e a família, enquanto primeira instância educativa da criança. Assim, mesmo que 

apresentem semelhanças e divergências no modo de pensar e agir, estas precisam ser expostas 

e negociadas para que ocorram de maneira integral. Dessa forma, possibilitando comtemplar a 

discussão do cuidado do educando. 

Da mesma forma, há alguns educandos que conseguem reconhecer as práticas 

educativas no dia a dia da escola, fugindo um pouco das ações centradas na doença. Isso fica 

claro quando eles referem que percebem ações como poda da vegetação, recolhimento do lixo, 

pintura das salas, troca das portas, oferecimento de água filtrada e gelada e a inclusão de salada 

e frutas na refeição da escola.  Os depoimentos a seguir demonstram avanços no entendimento 

das ações de promoção da saúde: 

 
“Quando a gente vai lá ao refeitório e come uma fruta. Porque quando a gente come, 

ela está fazendo bem para nossa saúde.” E13 

"Eles cortam os matos, tiram os lixos e agora também tem pessoas falando sobre 

dengue." E2 

"A água não era filtrada, era quente. E hoje ela é filtrada e gelada. A alimentação 

também melhorou, hoje em dia tem salada.” E6 

"Não tem mais água escorrendo lá fora. Antes, as salas não tinham portas e não eram 

pintadas.” E12 

 “Ações de saúde tem as de saúde bucal e “do bombeiro” ensinando o que fazer 

quando a pessoa se engasga ou desmaia." E7 

"Eles “pegam no nosso pé” quanto a saúde, mas é para o nosso bem." E3 

 

Corroborando com esse achado, o estudo de Lusquinhos e Carvalho (2019, p. 1) 

demonstra que a maioria dos alunos concorda quando a escola implementa medidas que 

promovem a saúde e o bem-estar de todos. Os adolescentes consideram que a escola permite, 

por meio de várias atividades, melhorar o conhecimento sobre saúde para que possam fazer 

escolhas saudáveis. 

Entretanto, é importante salientar que os avanços referentes à visão dos escolares em 

relação à promoção da saúde ainda são limitados. Assim, mesmo relatando que a promoção da 

saúde é importante e associada a um conceito mais amplo de saúde, muitas vezes os educandos 

entendem as ações do PSE como benesses, exibindo uma postura de gratidão (OLIVEIRA et 

al., 2018, p. 2896), e não uma postura de autonomia, emancipação e libertação da prática 

educativa. Ainda é preciso uma ação dialógica de troca de saberes entre o educador e os 

educandos, bem como a (re)construção da autonomia destes para se alcançar a libertação 

(CASTRO; MALAVASIM, 2017, p. 106; MENEZES; SANTIAGO, 2014, p. 50; 

SCOCUGLIA, 2018, p. 229). 
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6.3  CATEGORIA 3: DANDO VOZ AOS EDUCANDOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO  

 

Esta categoria abrange três unidades de contexto/subcategorias: Educação e saúde: a 

necessidade de uma via de mão dupla; Planejar e Desenvolver: a dinâmica da prática educativa 

em saúde na escola; e Tecnologia Educacional como uma ferramenta para a prática educativa 

em saúde com escolares (Figura 21, p. 128).  

 

6.3.1 Educação e saúde: a necessidade de uma via de mão dupla 

 

Esta subcategoria é formada por quatro unidades de significado/registro: participação 

dos educandos; participação dos profissionais da saúde; participação dos profissionais da 

educação; e a (des)articulação entre educação e saúde (Figura 22, p. 129). 

Ainda que o ambiente escolar seja promissor para a multiplicação das ações de 

promoção da saúde, as práticas educativas devem promover a participação ativa dos escolares. 

Nesse contexto, o estudo de Oliveira et al. (2018, p. 2891- 2896) reforça que os educandos se 

mostraram passivos e sem o protagonismo necessário. A prática educativa ainda é vista como 

um favor, fortalecendo, dessa forma, a visão limitada dos escolares sobre práticas de promoção 

de saúde. 

Os depoimentos dos educandos evidenciaram que a participação deles ainda é muito 

limitada nas práticas educativas em saúde realizadas nas escolas cenários deste estudo, 

apresentando-se muitas vezes de modo passivo, já os profissionais parecem ser os detentores 

do saber. Os educandos referem que pouco trocam com seus pares, apenas perguntam aos 

profissionais de saúde e estes respondem com explicações descontextualizadas, contribuindo 

para que os alunos reproduzam as práticas sem reflexões nem críticas:  

 

"A gente pergunta e eles respondem, é assim que funciona” E3 

"Nós escutamos as explicações sobre saúde (...)” E16 

“A gente pega e faz o que eles pedem.” E17 

 

Para superar essa contradição, faz-se necessário ultrapassar a mera transmissão de 

informações baseada no currículo formal, propor debates, incentivar o diálogo, de modo que os 

educandos possam relacionar os conteúdos ao contexto no qual estão inseridos. Desse modo, a 

dialogicidade seria o fator essencial, visto que na prática do diálogo há uma inquietação em 

busca da verdade. Assim, quando o educador desafia o educando, instiga-o a refletir e, 
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consequentemente, a agir, como em uma relação mútua de reflexão e ação (FERNANDES; 

OLIVEIRA; MATTA, 2021). 

Quando os discentes relatam sua participação, as falas, em sua maioria, relacionam-se 

com ações pontuais de avaliação da saúde bucal. Os depoimentos abaixo revelam tal fato: 

 

"A gente entrou e eles chamavam um por um para ver as cáries.” E5 

“Eles chamam a gente e mostram como se deve escovar a língua e os dentes, igual 

uma “vassourinha”.” E7 

 

 

As ações de saúde bucal nas escolas são rotineiras e, por isso, identificadas mais 

facilmente pelos educandos. Existe a visão deles de que algo é feito, mas, no geral, não se 

identifica o desenvolvimento de habilidades que conduzam à promoção da saúde por meio dos 

alunos (OLIVEIRA et al, 2018, p. 2895). No estudo de Souza et al. (2017, p. 60), quando os 

educandos foram questionados se participavam na escola de ações que explicavam a 

necessidade e o que fazer para ter uma boca saudável, 80% relataram que sim e com frequência. 

Dessa forma, os discentes percebem essas ações como um atendimento. Portanto, ações de 

promoção da saúde são em suma maioria identificadas como ações aplicadas apenas para evitar 

problemas. 

Vale ressaltar que, no estudo de Oliveira et al. (2018, p. 2896), um dos aspectos mais 

destacado pelos estudantes foi a possibilidade de acesso aos profissionais e serviços de saúde. 

O fato de o profissional de saúde ir à escola foi bem recebido por eles, sobretudo quando o 

desfecho era a solução de problemas. Porém, não foi citada uma participação ativa, crítica e 

reflexiva por parte dos alunos. Para Freire (2015b, p. 108), esses princípios devem ser 

norteadores da prática educativa, em que o modelo educativo estimula a autonomia, a partir da 

característica de ser crítico visando à mudança da realidade, aliado ao favorecimento do 

processo da reflexão, conscientização e emancipação. (GADOTTI, 2016, p. 15).  

No que se refere à participação dos profissionais de educação, percebe-se que 

comumente ainda não é ativa, muitas vezes remete apenas à concordância do planejamento 

realizado pela saúde e à autorização do espaço da escola para a realização das atividades: 

 

 

"Nenhum profissional participou. Eles acham que é só o profissional de saúde, e na 

verdade não é. E sim, a interação dos setores, os dois trabalhando juntos dentro da 

escola (...) Eles acham que a gente vai lá simplesmente para fazer uma palestra, pronto 

e acabou. Eles estão achando que é só a gente que vai chegar lá e vai fazer tudo.”  PS1 

"Esse é um dos nós. Eu vejo os profissionais da escola recebendo a equipe da saúde. 

– “Tal dia está marcado uma ação sobre dengue”, “OK”. A escola vai estar aberta, vai 

oferecer um computador, um projetor. Tudo certo. Mas efetivamente participando da 

estratégia, – “O que nós vamos fazer?”, – “Um filme? Um desenho para pintar?”, – 
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“Vamos fazer juntos”. Isso aí, eu ainda não vejo acontecendo. Ainda é um 

planejamento da saúde, que a escola absorve gentilmente e executa, não tem uma 

participação mais ativa.” PS4 

"Na realidade, quando você chega, eles te apresentam uma sala e pronto, largam. A 

gente que fica vigiando aluno pequeno, o maior, que está saindo, o que entra e sai... É 

assim. Então, é tudo nosso e acabou.” PS5 

 

 

Nesse contexto, há estudo na literatura trazendo depoimentos de profissionais da 

educação que sua atuação é limitada, sem participação ativa, com relatos de que as suas funções 

nessas atividades seriam apenas de interagir, disponibilizar o espaço da escola, facilitar a 

entrada da equipe da saúde na sala de aula, organizando as aulas e horários (FARIAS et al., 

2016, p. 265). 

O estudo de Carraro, Militão e Viana (2019, p. 13) corrobora com esses achados, visto 

que em sua pesquisa, quando os profissionais da educação foram questionados sobre o seu papel 

quanto às atividades de promoção da saúde na escola, as respostas dos professores foram 

divididas, demonstrando que não há um real entendimento do seu papel nessa tarefa 

desafiadora. Muitos até parecem julgar que não seja seu papel abordar esse tema na escola. 

Destacou que somente 0,62% professor considera ser este o seu papel. Nesse contexto, no 

estudo de Costa et al. (2013), para alguns profissionais da educação, a promoção da saúde 

deveria ser desenvolvida apenas pelos profissionais da saúde, negando, muitas vezes, as 

possibilidades de ações coletivas entre os setores. 

De tal modo, quando a participação dos profissionais da educação acontece, em suma 

maioria está restrita à organização e à supervisão dos alunos durante as atividades, sem 

integração com a equipe de saúde. Além disso, há relato de participação restrita à entrega de 

materiais complementares, o que contradiz o depoimento de um profissional da educação, o 

qual informa que é realizado um desdobramento das ações de saúde em sala de aula e nas 

disciplinas. Se isso realmente é feito, ainda é muito incipiente com necessidade de avanços. 

Nesse mesmo depoimento, destaca-se a utilização da palavra prevenção utilizada como 

sinônimo de promoção. 

 

“Eles ficam na sala com a gente e os alunos ficam por conta deles. Eles assistem as 

ações que a gente traz.” PS2 

“Não há uma integração, pelo menos por enquanto né? Quem desenvolve o trabalho 

mesmo é o pessoal da saúde.” PE3 

“A gente tem muito material, daquelas revistinhas de caça-palavra de dengue, 

panfleto... Depois da ação eu fui à sala e entreguei. Mas não foi nada para além disso, 

acabou essa ação. Mas precisaria ir além.” PE1 

“Eles ficam junto com os profissionais do posto de saúde acompanhando as 

atividades,  participando, depois eles fazem os desdobramentos em sala de aula 

dependendo do tema abordado. Por exemplo, da última vez foi sobre a dengue. Então 

os alunos assistiram vídeos com o pessoal do posto de saúde. Em sala de aula, o 
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professor aprofundou o estudo. Aí vai ver maneiras de prevenção, tudo de uma forma 

sintetizada com os alunos, entendeu?” PE2 

 

 

Dessa forma, muitas vezes, a educação participa como observadora, às vezes 

acreditando que, como educação, professores não devem e/ou não têm formação para atuar nas 

práticas educativas em saúde. Tal como exemplificado no depoimento abaixo: 

 

 

“Basicamente eles observam e falam para a coordenação pedagógica: – “Olha, essa 

aluna estava se cortando no banheiro”. A gente faz um relato e encaminha para a saúde 

mental ou posto de saúde. Os professores são pessoas que tem um tipo de formação, 

né? Se eles identificarem alguma coisa, nos comunicam. No mais, eles não têm uma 

formação para atuar nessa área da saúde.” PE5 

  

 

Muitas vezes, o educador, sobrecarregado de tarefas, vê a sua função ir além do 

"ensinar" e não se sente apto ou capacitado a desempenhar tarefas ligadas à saúde. Por isso, 

existe a necessidade de interagir com profissionais da saúde para que possa apoiar nas ações de 

desenvolvimento de saúde escolar e para que as ações tenham resultados positivos 

(FIGUEREDO et al., 2016, p. 155). 

Corroborando com essa afirmação, a pesquisa de Farias et al. (2016, p. 265) traz uma 

crítica dos profissionais de educação a esse fator, justificando que cada setor possui suas 

agendas, assim como várias atribuições predefinidas, provocando sobrecarga e induzindo, mui-

tas vezes, ao conflito de interesses entre os setores. Reforçando que, como educação, sua função 

não é preencher ficha e cadastro de aluno para prática educativa em saúde, muito menos fazer 

exame de aluno, pois não se formaram para desenvolver tal tarefa. Infelizmente, esse tipo de 

entendimento só reforça o distanciamento e descontentamento entre a educação e a saúde, o 

que, consequentemente, reflete em práticas distantes de práticas promotoras da saúde na escola. 

Diante desse contexto, o maior dilema é operar uma política necessariamente 

intersetorial, explicitada em um ambiente com atores que possuem agendas setoriais 

previamente montadas e sem espaço suficiente para a correta execução da política, o que leva 

à dificuldade de conciliar os tempos institucionais dos vários setores e o comprometimento e 

envolvimento setorial, impedindo a sustentabilidade das ações (FARIAS et al., 2016, p. 266).  

Quando os profissionais da educação participam na realidade de alguma prática 

educativa em saúde, há predominância das discussões ficarem por conta dos professores 

responsáveis pela turma no momento da realização da atividade ou das disciplinas de Ciências. 

Assim, ainda se vê nas escolas a predominância da atuação dos profissionais que ministram a 

disciplina de Ciências com a ideia de que possuem mais relação ou proximidade com a equipe 
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de saúde. No entanto, o olhar biológico ou o “biologismo” do processo saúde-doença é mantido 

durante as aulas, enquanto se discute minoritariamente sobre as influências dos meios físicos, 

socioeconômicos e culturais nas condições de saúde dos indivíduos (VIEIRA; MORO, 2017, 

p. 37), conforme depoimentos a seguir: 

 

“Então, eu tinha uma professora de ciências que era muito engajada nessas ações. Para 

você ver como que é limitante, professora de ciências, né? Mas acho que porque 

ciências está mais ligada à questão da saúde.” PE1 

“Na maioria das vezes, são os professores que estão com a turma no horário da 

atividade e a direção.” PS2  

 

 

No estudo de Carraro, Militão e Viana (2019, p. 14), quase metade dos professores 

pesquisados acredita que temáticas de saúde devem ser abordadas nos conteúdos das disciplinas 

de Ciências. Essa é uma visão reducionista, na qual o responsável por temas de saúde é o 

professor de Ciências por ser considerado o “mais habilitado” para tal. Os profissionais de 

educação, em maioria, apresentam dificuldades para desenvolver os temas transversais e 

encontram-se presos ao modelo biomédico, entendendo que a prática educativa em saúde deve 

ser compromisso exclusivo dos professores de Ciências e Biologia (FIGUEREDO et al., 2016, 

p. 155). Esses profissionais são considerados no rol de professores como melhor habilitado a 

desenvolver práticas de educação em saúde, contribuindo, assim, para o distanciamento das 

ações interdisciplinares e transversais (OLIVEIRA; MARTINS; BRACHT, 2015; SANTOS et 

al., 2009). 

Já em relação à área da saúde, os profissionais que mais participam das práticas 

educativas em saúde são enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem e ACS. Há relatos da 

participação do médico, psicólogo e da equipe do NASF, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo e 

terapeuta ocupacional, entretanto de forma mais restrita. Isso demonstra como ainda é incipiente 

a participação multiprofissional nas práticas educativas em saúde no ambiente escolar, 

conforme depoimentos abaixo: 

 

“Por enquanto, só enfermeiro, técnico e ACS, não todos, mas vai um ou outro 

representando. Os médicos, a gente ainda não fez nenhuma ação que envolvesse eles. 

Mas a ideia é que eles também possam se envolver, porque não é uma atividade só do 

enfermeiro, é da unidade como um todo.” PS1 

"Os profissionais do NASF, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

ACS e enfermeiro.” PS3 

“Aqui é equipe completa. É médico, enfermeiro, técnico, ACS, dentista e a assistente 

dela." PS5 
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No entanto, vale destacar que se deve trabalhar em equipe, e não de forma fragmentada. 

O estudo de Baggio et al. (2018, p. 1633) realizado com enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

ACS, assistentes sociais, odontólogos, auxiliares e/ou técnicos de saúde bucal demonstrou que 

tais profissionais constituíram os recursos humanos do PSE. Segundo os depoimentos, foi o 

enfermeiro que, principalmente, organizou e realizou as ações em saúde com escolares, seguido 

pelo odontólogo e ACS. É fundamental destacar que as ações do PSE devem ser realizadas por 

uma equipe multiprofissional. 

No que tange à participação destaque dos enfermeiros, há uma relação com a formação 

e atuação desse profissional como educador de saúde, tendo na prática educativa um de seus 

principais eixos norteadores a partir do seu aparato técnico-científico para desenvolver 

programas, inclusive no âmbito da promoção da saúde (FELIPE; GOMES, 2010). Portanto, 

considera-se o enfermeiro um educador preparado para propor estratégias, educacionais na 

intenção de oferecer rumos que permitam mudanças individuais e coletivas (GUIMARÃES; 

SOARES; MAZURECK, 2018, p. 36). 

De tal modo, a possibilidade de praticar o cuidado de enfermagem no ambiente escolar 

faz vislumbrar a formação de atitudes e valores que resultem em benefícios individuais e 

coletivos para os escolares (FIGUEREDO et al., 2016, p. 157). O artigo de Luquez et al. (2021) 

refere que a literatura científica aponta a educação em saúde como uma importante 

oportunidade de atuação do enfermeiro, no sentido de promover a saúde e contribuir para a 

autonomia dos educandos, facilitando o diálogo, melhorando o relacionamento entre educação 

e saúde, bem como a valorização das necessidades dos educandos (ROSA et al., 2017). Assim, 

considera-se o enfermeiro um profissional fundamental para que ocorra o processo ensino-

aprendizagem visando à promoção da saúde.  

Quanto à atuação dos dentistas, destaca-se a inegável importância das constantes 

práticas de saúde bucal nas escolas e o reconhecimento delas por muitos educandos. No entanto, 

ainda é custosa a transposição de barreiras clínicas que permitam maior engajamento em 

atividades educativas, essenciais para o público escolar. Estudos apontam aspectos positivos 

das ações de saúde bucal executadas nas escolas, mostrando que têm impactado positivamente 

no conhecimento, atitudes e práticas dos escolares (CAMPESTRINI et al., 2019, p. 46). Dessa 

forma, é preciso estimular cada vez mais as práticas educativas em saúde com foco na promoção 

realizadas pela equipe de saúde bucal. 

Partindo para uma visão geral da participação da equipe de saúde, há relatos que essa 

participação é organizada a partir das atribuições de cada categoria profissional: 
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“Todos da equipe de saúde participam. E me passa uma impressão que todos 

participam de uma formação, para fazerem ações com as crianças.” PE2 

“Ah, eles ajudam a organizar ou, por exemplo, o ACS vai falar a parte dele, explicar 

sobre algumas doenças dentro da capacitação deles. Os técnicos também, quando 

precisa fazer algum procedimento, eles também ajudam. E o enfermeiro, leva a 

informação, os materiais, o que for necessário. A gente se organiza dessa forma.” PS1 

 

 

Segundo o Caderno de Saúde na Escola, do MS, cada profissional da atenção básica tem 

sua atribuição específica no PSE. No entanto, esse documento afirma que, no geral, todos os 

profissionais de saúde devem agir de forma planejada e na proposta do trabalho em equipe, de 

acordo com o que está disposto na PNAB, particularmente em relação aos papéis específicos 

dos vários membros dessa equipe (BRASIL, 2009). 

Ainda na perspectiva da participação dos profissionais da saúde, vale ressaltar que 

alguns participantes da área referem que há uma dificuldade entre os profissionais quanto à 

concepção do que é educação em saúde. Fato que poderia justificar o entendimento das ações 

como mais uma atribuição/trabalho para a equipe de saúde e atuando como um dificultador para 

a participação desses profissionais nas práticas educativas em saúde na escola. As falas abaixo 

revelam esse fato: 

 

"Eu percebo um pouco de dificuldade de os profissionais de saúde entenderem o que 

é educação em saúde. É preciso pensar no tipo de ação educativa, qual é o propósito, 

qual é o resultado esperado. Se um educando sair da sala com alguma informação que 

a gente levou, já está valendo.” PS4  

"Alguns profissionais não conseguem visualizar o que faz parte. Entendem como mais 

uma coisa, só mais um trabalho que a gente tem que fazer.” PS5 

 

 

Para Santili, Tonhom e Marin (2016) e Gomes e Viegas (2019), as equipes se sentem 

limitadas ao desenvolvimento de atividades de promoção da saúde devido à alta demanda pela 

procura de atendimentos clínicos, o que provoca angústia e desânimo nos profissionais de 

saúde. Tal fato pode acarretar aumento significativo de atendimento e sem um planejamento 

adequado de ações e falta de recursos humanos gerar uma sobrecarga de trabalho, 

desmotivação, estresse e tempo despendido nesses atendimentos, fazendo com que haja pouco 

tempo e/ou diminuição das outras atividades propostas pelo PSE. 

Paralelo a isso, acredita-se que as equipes de saúde, apesar de reconhecerem a 

importância das atividades de educação em saúde, não as realizam por desconhecerem o seu 

conceito e o papel do profissional de saúde na atenção básica. Assim, essa realidade torna as 

práticas educativas em saúde limitadas, apontando dificuldades em incluir a Educação em 

Saúde na prática cotidiana dos serviços de Atenção Básica em Saúde (SANTILI; TONHOM; 

MARIN, 2016, p. 109). 
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Todavia, vale salientar que quando as práticas educativas em saúde são desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde há predominância de uma atuação isolada, com pouca articulação 

com a educação. Os achados permitem inferir que ações desenvolvidas nas escolas se 

encontram fortemente atribuídas apenas à área da saúde. A participação dos profissionais da 

educação é vista pelos profissionais de saúde como resistente e superficial, o que restringe de 

modo significativo a potencialidade da atuação nas escolas, em especial no que se refere à 

perspectiva da promoção da saúde entre os escolares. Corroborando com essa realidade, na 

cloud of words (Figura 23, p. 130), as palavras em destaque (escola, saúde, profissionais, 

professores, enfermeiros, dentistas, ciências, acs, médicos, PSE, questões, assistem, direção, 

coordenador, efetivamente, deficiente, convocamos, vínculo, conversarem, continuidade, 

comunicar, desdobramentos, agendamento, propósito, dificuldade e parceria) traduzem essa 

realidade, assim como os depoimentos abaixo: 

 

“A gente acaba tendo que fazer tudo porque a escola quer. Na realidade ela também 

deveria ser a interessada em fazer, mas não está nem aí.” PS5 

“Não digo que a gente tenha dificuldade de acesso à escola, mas eu não vejo as ações 

disparadas de lá. É sempre o movimento da saúde em direção à escola, e o PSE não é 

uma ação unidirecional. Eu acho que a promoção da saúde no ambiente escolar tem 

que ser uma via de mão dupla. A educação trabalhando em parceria com a equipe de 

saúde entendendo que é necessário aproveitar o ambiente escolar para a formação do 

indivíduo.” PS4 

“Às vezes a gente espera que eles venham aqui na unidade de saúde. Mas a escola 

nunca veio.” PS5 

“A escola também está sobrecarregada. Tudo é a escola, e às vezes ela não dá conta 

disso.” PE5 

 

Os profissionais de saúde criticam o movimento unidirecional das ações afirmando que 

tais ações partem sempre da saúde para a educação. Havendo pouca participação dos docentes 

em procurar a equipe de saúde, a qual muitas vezes assim como a educação afirma que há uma 

sobrecarga para a escola, a saúde também se sente sobrecarregada com a grande demanda que 

possui. O estudo de Oliveira e Machado (2020, p. 57) confirma a parceria frágil com a educação, 

referindo a desarticulação entre os profissionais e a ausência de planejamento integrado. 

Segundo Farias et al. (2016, p. 265), os obstáculos alegados pelos profissionais foram a falta de 

tempo e a sobrecarga de trabalho, que podem ser entendidas como fatores coadjuvantes na 

ausência de envolvimento dos profissionais da saúde e da educação e na falha na comunicação 

entre os setores. 

Observa-se que existe um desconforto dos profissionais da saúde com a pouca 

integração entre eles e os profissionais da educação, evidenciando o quanto as ações da saúde 

e educação ainda precisam se integrar (FIGUEREDO et al., 2016, p. 155). Em outros estudos, 
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participantes apontam não ter ocorrido a receptividade, cordialidade e colaboração esperada por 

parte da educação. Fato que permeou o desconforto e o incômodo em algumas relações entre 

profissionais da saúde e da educação. Alguns relatos apontaram que às vezes os profissionais 

da educação acham que os profissionais da saúde estão na escola atrapalhando o serviço deles 

ou quebrando a rotina da escola, fato que pode ter contribuído para que a equipe da saúde se 

sinta como intrusa naquele ambiente (BAGGIO et al., 2018, p. 1635). 

Assim, é possível perceber a carência de comunicação entre o setor saúde e educação, o 

que prejudica o desenvolvimento das práticas educativas em saúde na escola (GUIMARÃES; 

SOARES; MAZURECK, 2018, p. 38). Lima et al. (2019, p. 3) cita o distanciamento dos setores 

da educação e da saúde, tendo em vista a não receptividade da escola diante das atividades de 

educação em saúde, evidenciando que existe uma baixa apropriação do conceito de 

intersetorialidade entre os profissionais dessas áreas. Sendo necessária a facilitação desse 

diálogo, pois esse item é visto como um ponto-chave para possibilitar o refletir-agir e 

potencializar desdobramentos intersetoriais a partir das demandas identificadas, diminuindo o 

entrave para a concretização da intersetorialidade. 

A intersetorialidade leva à reflexão da necessidade de estimular os pilares de Freire que 

permitem a materialização do diálogo verdadeiro e a expressão da dialética, são eles: o amor, a 

humildade, a fé nos homens, a esperança e o pensar crítico. No conceito da dialogicidade de 

Paulo Freire, os sujeitos se aproximam para conhecer e transformar a realidade juntos, em que 

o ato de ensino consiste em criar as possibilidades para que os estudantes realizem a própria 

produção ou construção do saber. Como a dialogicidade também é dialética, os educadores e 

educandos ensinam e aprendem simultaneamente (FREIRE, 2015b; SILVEIRA, 2018). 

No entanto, diante de toda essa problemática, mesmo que os profissionais da educação 

encontrem-se ainda à margem do processo da prática educativa em saúde na escola, algumas 

falas de profissionais da educação revelam que eles geralmente não percebem essa realidade: 

 

“Olha, eu reparei que a parceria é muito boa, que ajuda.” PE5 

"Na verdade, todas as vezes que nós recebemos aqui, o contato é feito pelo posto de 

saúde, ou telefônico ou visita. Eles perguntam se há o interesse, se a gente pode fazer 

esse agendamento, e aí a gente abraça o projeto.” PE3 

“Nós sempre convidamos os profissionais do posto de saúde para fazerem palestras, 

conversarem com os alunos e famílias, sobre as questões que envolvam saúde dentro 

das escolas.” PE4 

 

 

Conforme relatado por Silva-Sobrinho et al. (2017, p. 102), esses profissionais 

concordam com a importância do PSE como agente transformador, porém consideram 
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satisfatória a articulação que estabelece com a área da saúde, voltada apenas para solicitações 

de ações pontuais e “o recebimento” de propostas de ações, mesmo permanecendo menos ativos 

no processo, com atuação pontual e de significado restrito. Assim, é um desafio despertar os 

profissionais da educação para essa realidade muitas vezes despercebida e tão impactante para 

o processo da prática educativa em saúde na escola com foco na promoção da saúde de 

escolares. 

Com isso, é indispensável lembrar que a escola pode contribuir no fortalecimento de 

habilidades necessárias à reorientação e ao desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, na 

medida em que os professores passam a atuar de forma crítica, reflexiva e criativa, ao 

entenderem que sua tarefa não é somente transmitir o conteúdo curricular, potencializam a 

formação de alianças e lideranças positivas (VIEIRA et al., 2017, p. 928).  

E nesse contexto, de forma articulada, os profissionais da saúde podem oferecer uma 

contribuição importante ao desenvolvimento das EPS, pois podem contribuir com os 

professores e os educandos para reflexão sobre temas relacionados à saúde, de maneira que 

possam trabalhar esses conteúdos em sala de aula e assessorar na identificação de problemas e 

prioridades em saúde para que estes possam ser discutidos na escola, em parceria saúde e 

educação (VIEIRA et al., 2017, p. 928). Dessa forma, agirão em prol da inclusão e da promoção 

da saúde de toda a comunidade escolar, contribuindo para o desenvolvimento de educandos 

mais capacitados em cuidarem de si e da comunidade em que vivem. 

Diante disso, é animador que alguns profissionais tenham relatado em seus depoimentos 

que a articulação entre os setores da educação e da saúde encontra-se em construção e aos 

poucos tem apresentado avanços, destacando as reuniões regionais do PSE como um disparador 

do vínculo, no entanto ainda com baixa participação dos profissionais da educação. Destacaram 

também que as reuniões locais realizadas com a escola e unidade de saúde visando à elaboração 

do plano de ação também possuem esse potencial:  

 

 

“A entrada não foi tão fácil, mas conseguimos ano passado trabalhar com eles. A 

realidade é que a articulação ainda está sendo construída. A gente está entrando, 

conseguindo um pouco mais de abertura agora.” PS3 

“A gente acaba esperando que aconteça a reunião do PSE para que possa haver esse 

vínculo, esse contato. Mas normalmente, o que sempre acontece é que o profissional 

de saúde aparece na reunião e a escola raramente, essa é uma realidade.” PS5 

“Eu tenho feito reunião com coordenador da escola e os professores. A gente está 

fazendo dessa forma.” PS1 

 “A gente sempre tenta conversar. Eu acho que esse ano os vínculos ficaram mais 

estreitos, por conta do plano de ação que foi cobrado pela coordenação do PSE. Então 

acho que o plano de ação com datas, com coisa escrita, vai fazer com que esse vínculo 

se torne mais forte.” PE1 
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Acredita-se, então, que a integração entre a educação e a saúde é fundamental para a 

promoção da saúde das crianças, adolescentes e jovens saudáveis e que o PSE é o elo para essa 

concretização (GUIMARÃES; SOARES; MAZURECK, 2018, p. 38). Contudo, é necessário 

potencializar a participação da educação como um todo e o pensamento de ações organizadas, 

contínuas e geradoras de impacto na saúde escolar, visto que as práticas educativas em saúde 

ainda vêm recaindo sobre os profissionais da saúde (FIGUEREDO et al., 2016, p. 155). 

 

6.3.2 Planejar e Desenvolver: a dinâmica da prática educativa em saúde na escola 

 

Esta subcategoria é formada por sete unidades de significado/registro: planejamento das 

práticas educativas em saúde; escolha das temáticas e práticas a serem desenvolvidas; 

atendimento em saúde: a urgência da educação; temáticas mais abordadas; temáticas de 

interesse dos educandos; desenvolvimento das práticas; sugestões de práticas pelos educandos 

(Figura 21, p. 128). 

Para que as ações do PSE sejam realizadas, fazem-se necessários o planejamento e a 

continuidade das atividades. A Figura 24 (p.131) elucida como ocorre o planejamento, a escolha 

das temáticas e práticas a serem desenvolvidas.  Segundo Luquez et al. (2021), da mesma forma 

que o vínculo estabelecido é precário, o planejamento das ações de promoção da saúde no 

ambiente escolar mostrou-se irregular ou inexistente. Estudos revelaram que geralmente não é 

detectada a existência de uma etapa de planejamento coletiva para práticas de promoção da 

saúde, sendo esta realizada por iniciativas particulares e de forma desarticulada (COSTA et al., 

2013; NOTHAFT et al., 2014). Os depoimentos a seguir demonstram tais fatos: 

 

“Não tem frequência porque depende do que vai surgindo.” PE2 

" Por parte da escola é um simples agendamento. Agora, como é feito pela saúde, eu 

não sei como que é esse planejamento. A escola só agenda o espaço.” PE3 

"O nosso foco é educacional. Então a nossa promoção é de formação educacional. 

Claro que se tiver questões de violência, de autoflagelo, a gente comunica à saúde.  A 

moça da saúde veio aqui e disse que ia dar umas palestras e a gente está aguardando-

a vir.” PE5 

“A gente senta com as Enfermeiras para organizar, discutir como é que a gente vai 

fazer e o que vai fazer.” PS1 

 

Assim, apesar de os profissionais da saúde e educação considerarem importante a 

promoção da saúde no ambiente escolar, ainda não existe uma regularidade de ofertas de 

orientação ou planejamento adequado na rotina desses serviços. Além disso, a partir dos 
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depoimentos acima, evidenciou-se que por parte da educação o planejamento se restringe ao 

agendamento do espaço, ou seja, não há um planejamento participativo e contínuo que envolva 

os profissionais da saúde, da educação e os educandos. No estudo de Brasil E. et al. (2017, p. 

4), os depoimentos dos participantes confirmaram a falta de planejamento e a pouca interação 

entre os setores, repercutindo no desenvolvimento de ações desarticuladas e no distanciamento 

das propostas do PSE. 

Vale destacar que o enfermeiro aparece novamente em evidência, agora no que tange à 

elaboração do planejamento das práticas educativas em saúde na escola. Nesse sentido, ressalta-

se que, dentre os profissionais atuantes, o enfermeiro tem tido um papel ativo tanto no 

desenvolvimento da prática educativa em saúde com foco na promoção no ambiente escolar 

como no seu planejamento. Figueredo et al. (2016), afirma que o enfermeiro quando inserido 

no ambiente escolar pode conhecer a realidade vivida por essa população, planejar e promover 

ações de acordo com suas reais necessidades, bem como discutir assuntos que muitas vezes são 

omitidos, podendo, assim, criar estratégias de educação em saúde, promovendo espaços de 

educação em saúde ressaltando os princípios norteadores da promoção e a formação do 

conhecimento em saúde individual e coletiva. 

Ainda em relação ao planejamento, quando ocorre, geralmente é de forma incipiente, 

com poucas ações, as quais limitam-se a contemplar o que a educação considera como urgente. 

Entende-se que essa é uma realidade, porém esse fato não pode excluir a importância das 

práticas de promoção da saúde nas escolas. Entretanto, contradizendo essas informações, um 

profissional da educação relatou que o planejamento das práticas educativas ocorre em sintonia 

com o planejamento anual da escola, mas na prática percebe-se que isso não acontece. 

 

 

“Esteve aqui o representante do posto de saúde e fechamos um calendário com as 

ações mínimas que nós trabalharíamos.” PE2 

“Nós fizemos o planejamento e levamos para escola. Esse ano, a gente está tentando 

pactuar com a escola para que a gente faça em conjunto.” PS3 

 “A escola queria que a gente falasse sobre tudo. Eu falei que a gente não tem braço 

para tudo isso. Então, eles elencaram algumas coisas mais urgentes, com maior 

necessidade.” PS1 

“Ocorre junto com o planejamento de atividades da escola, o planejamento anual, que 

geralmente é em cada início de período letivo" PE4 

 

 

Apoiando esse achado, Costa et al. (2013) e Faria et al. (2013) reforça que quando o 

planejamento acontece, é baseado em datas comemorativas e campanhas pontuais, atrelando 

esse tipo de iniciativa apenas à área da saúde. Esses aspectos do planejamento também foram 

observados no estudo feito por Gomes e Viegas (2019, p. 7), no qual participantes relatam que 
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realizam o planejamento ocasionalmente quando há tempo livre e necessidade urgente, não 

havendo uma agenda prévia de reuniões.  

Entretanto, observou-se que há sugestões, por parte dos profissionais da área da 

educação, que a equipe de saúde participe das reuniões de planejamento, o que pode ser 

considerado como uma tentativa para o efetivo planejamento das práticas: 

 

“No ano passado, quando chegou em outubro, deu aquele desespero porque nada do 

PSE ainda tinha acontecido, e aí estava tendo a cobrança. – “O que a gente vai fazer 

agora? Como é que faz?” Então seria ideal que eles participassem do planejamento 

com os professores, que a gente pensasse juntos, o que fazer para dar continuidade. 

Esse ano foi a primeira vez que teve um plano de ação, aconteceu entre eu e a técnica 

de saúde bucal.” PE1 

 

 

Tal como a proposta dos participantes do presente estudo, uma pesquisa realizada com 

educadores refere que não há um planejamento conjunto abordando as necessidades dos 

adolescentes, as dificuldades dos professores ao abordar questões de saúde na sala de aula e o 

desinteresse dos alunos por não saber do que tratam essas ações. Assim sendo, o estudo propõe 

que ocorram reuniões no ambiente escolar entre profissionais de saúde e professores para 

fortalecer as relações e ações de promoção da saúde (LEITE et al., 2015). 

Assim, sinalizam-se lacunas no que se refere a planejamentos internos das práticas 

educativas em saúde desenvolvidas, sendo indicados aprimoramentos das fases de elaboração 

das atividades a partir de planejamentos reais na tentativa de tornar as ações mais eficazes 

(LUQUEZ et al., 2021). Como parte do planejamento, deveria estar incluso o levantamento da 

escolha das temáticas e práticas a serem desenvolvidas nas práticas educativas em saúde com 

escolares. No entanto, de modo geral, as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelos 

profissionais da saúde e da educação pouco consideram a realidade e o contexto em que os 

educandos estão inseridos. Esses achados ficam em destaque na Cloud of Words (Figura 25, p. 

132), em que há a predominância das seguintes palavras: não, planejamento, questões, assuntos, 

escolhas, professores, demanda, escolhe, necessidade, conversa, agenda, encaminhamentos, 

agendamento, continuidade, primeiro, cobrança, demandando, equipe, anual, foco, doenças e 

contribuição. Seguem alguns depoimentos que também ilustram esses achados: 

 

                         “Eles quem escolhem, a direção." E1 

"A escola que já leva isso pra gente." E7 

"Acho que quem escolhe é a prefeitura." E12  

"Não sei quem escolhe." E9  

“A gente não tem esse tempo hábil. O planejamento da gente, muita das vezes não 

permite trabalhar com essa forma de identificação.” PE2 

“Aqui, a gente ainda não fez essa identificação por parte dos educandos. A gente chega 

na escola e pergunta: – O que vocês hoje sentem que há necessidade de abordar?” PS1 
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“A escola escolhe por meio da escuta e da observação. E a gente aqui da unidade de 

saúde escolhe a partir da demanda observada.” PS3 

 

Os depoimentos dos participantes deste estudo confirmam que, de uma forma geral, os 

alunos não participam dessa escolha. Por outro lado, os educandos afirmam que não sabem 

quem escolhe, e alguns arriscam que deve ser a direção. A escola, por sua vez, justifica-se 

informando que não faz o levantamento dos interesses dos estudantes porque não há tempo 

hábil. No geral, a escolha parte do interesse da instituição ou da observação da equipe de saúde. 

No geral, os profissionais de saúde consideram a demanda que os profissionais de educação 

trazem, mas não perguntam diretamente aos educandos.  

O estudo de Lima et al. (2019, p. 5) fez uma tentativa de realizar um diagnóstico 

situacional e, a partir dessa estratégia, construir o planejamento para realização de intervenções. 

Verificou-se que alguns profissionais relataram desenvolver as atividades nos espaços escolares 

conforme a demanda e solicitação das escolas, sem consultar os educandos, o que reforça a 

fragilidade da escolha das temáticas e práticas educativas em saúde desenvolvida nas escolas.  

Diante dessa realidade, vale lembrar os princípios da contextualização e 

problematização de Paulo Freire. A problematização possibilita o diálogo, não só com a 

realidade do sujeito, mas também entre educador e educando, tendo como ponto de partida o 

conhecimento científico ou demonstrações experimentais. Para a problematização, fazem-se 

necessários a tomada de consciência histórica do sujeito, o contexto socio-histórico e o 

cotidiano. Portanto, a aproximação educador-educando torna-se essencial na investigação 

temática e levantamento até se chegar à sala de aula. Já a contextualização é a ideia de um 

conhecimento significativo que tenha sua origem no cotidiano do sujeito em sua tomada de 

consciência da realidade pronunciada e que os conhecimentos apreendidos possuam a dimensão 

da universalidade que transcenda aquele cotidiano que será modificado. Está articulada com a 

aprendizagem de assuntos que tenham significado histórico-social para o sujeito/aluno, ou seja, 

ao cotidiano próximo do aluno (RICARDO, 2003; FREIRE, 2015b). 

Partindo dessa reflexão sobre problematização e contextualização, para uma minoria de 

profissionais, já existe o entendimento de que é importante identificar a demanda dos educandos 

antes da escolha dos temas e realização das práticas:  

 

"Os interesses dos estudantes sobre saúde, não são identificados antes das ações. Mas 

às vezes, pensamos em determinado assunto esperando que a criança já sabe. Porém 

eles não têm noção então realmente precisamos focar na necessidade deles. 

Poderíamos usar uma caixinha para ter uma noção da demanda deles." PE1 
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Essa é uma visão necessária, visto que as ações educativas devem ser integradas ao 

conhecimento e à experiência do escolar para que haja uma identificação. Dependendo de como 

as ações educativas são realizadas, elas podem apenas transmitir informações, sem proporcionar 

qualquer mudança. No entanto, mudança, segundo Freire, é a base da transformação social 

quando o diálogo se torna o centro da transformação, sendo assim indispensável ser um dos 

objetivos em um processo educativo (GALLI; BRAGA, 2017). 

 Logo, o pouco conhecimento por parte dos profissionais que atuam no desenvolvimento 

das atividades de promoção da saúde, o modo como os escolares interpretam determinados 

assuntos, com base em seu nível de desenvolvimento cognitivo e suas experiências pessoais, 

pode prejudicar as abordagens realizadas, além de dificultar a promoção da saúde (OLIVEIRA 

et al., 2018, p. 2895). 

Ao considerar as questões do dia a dia dos educandos, da sua vivência e da sua fase da 

vida, há a possibilidade de detectar precocemente problemas de saúde das crianças e 

adolescentes, aumentar o conhecimento sobre a comunidade escolar, suas condições e 

necessidades em saúde para então planejar ações com vistas à promoção da saúde (BAGGIO et 

al., 2018, p. 1635).  

É importante lembrar nesse cenário que os encaminhamentos e atendimentos em saúde 

são percebidos como as principais urgências relatadas pelas escolas. Essa realidade pode 

distanciar as práticas cada vez mais dos principais conceitos de Paulo Freire, indispensáveis à 

prática educativa em saúde na escola, e ofuscar outras necessidades não menos importantes dos 

educandos, possibilitando a perda da oportunidade de se abordar temáticas e desenvolver 

práticas de promoção da saúde de igualmente importância para os escolares. Os depoimentos a 

seguir revelam a pouca compreensão dos profissionais da educação em lidar com as queixas 

escolares, podendo contribuir para diminuir a responsabilidade que a escola tem sobre as 

dificuldades apresentadas pelos alunos:  

 
“Trazer isso para a escola é muito importante, porque a gente está com muitas 

demandas, com uma carência muito grande. Mas eu acho que na unidade de saúde não 

tem pediatra, então não adianta muito.” PE1 

“Quando nós fazemos um encaminhamento, existe uma demora muito grande. Muitas 

vezes, não existe nem um local para que se possa levar essa criança para um 

determinado tratamento. Isso é um entrave para o nosso trabalho. Uma resposta, uma 

questão de saúde, que está limitando o aprendizado da criança na escola. Isso não é 

de agora, isso já é há bastante tempo.” PE4 

“Nós temos uma parceria muito boa. Tanto quando nós procuramos, precisamos de 

encaminhamento para o posto de saúde, quanto quando eles vêm nos procurar para 

nos oferecer alguma proposta de trabalho. Parceria perfeita.” PE2 
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Cavalcante e Aquino (2018, p. 168), ressalta que a queixa escolar, quando possível, deve 

ser problematizada no contexto em que é produzida, ou seja, na escola, realizando 

encaminhamentos a outros espaços apenas se todas as possibilidades de intervenção local 

tenham se esgotado. Encaminhamentos e demandas de atendimentos de forma exacerbada 

podem sobrecarregar o serviço de saúde e/ou ofuscar outras necessidades não menos 

importantes dos educandos, possibilitando a perda da oportunidade de se abordar temáticas e 

desenvolver práticas de promoção da saúde de igualmente importância para os escolares.  

Por muitas vezes, os profissionais da educação acreditam que o objetivo principal do 

PSE é a prevenção e o encaminhamento dos alunos com algum problema de saúde (SILVA-

SOBRINHO et al., 2017, p. 98). Nesse sentido, é possível perceber a presença de ações de saúde 

com priorização de serviços assistenciais e foco nas avaliações clínicas. Além disso, há o 

reforço da necessidade do encaminhamento e solução de problemas, detectados pela própria 

escola (OLIVEIRA et al., 2018, p. 2894). Tais achados revelam que a maior preocupação dos 

profissionais da educação não é a promoção da saúde escolar, mas dar conta das demandas 

urgentes existentes nas escolas por meio de encaminhamentos e atendimentos em saúde.  

Ao serem perguntados sobre quais temáticas são abordadas durante as práticas 

educativas em saúde desenvolvidas nas escolas, os profissionais da saúde e da educação 

destacaram: alimentação saudável, hortas, bullying, violência doméstica, abuso sexual, 

prevenção de violência, drogas, saúde bucal, arboviroses, doenças contagiosas Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs), questões de saúde da mulher e do adolescente, escabiose, 

vacinação, teste rápido, controle de piolho, aferição de pressão arterial, avaliação 

antropométrica e avaliação de saúde bucal, conforme destacado na Figura 26 (p. 133). A seguir, 

alguns depoimentos ilustram esses achados: 

 

 

“ISTs e combate à dengue, porque é obrigatório no PSE. Uma conversa com os 

responsáveis sobre alimentação saudável, porque a gente precisa estar sensibilizando 

aqueles pais que mandam os alunos com aqueles biscoitos “fofuras”. Aqui 

começamos a fazer o plantio da horta para trabalhar a questão da alimentação 

saudável.” PE1 

“Ações relacionadas à saúde bucal, prevenção da Dengue e Chikungunya.” PE2 

“Aferição de pressão, avaliação antropométrica e avaliação da saúde bucal.” PE3 

“Assuntos relacionados a bullying, a violência doméstica, drogas, abuso sexual, 

gravidez na adolescência, violência contra à mulher, questões da saúde da mulher e 

do adolescente.” PE4 

“Controle do piolho, escabiose, vacinas e teste rápido.”PS5 

 

 

Dessa forma, é possível verificar que o foco das práticas educativas ainda é 

predominantemente preventivo aos agravos em saúde. O estudo de Faial et al. (2016, p. 28) refere 
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que os educandos na pré-adolescência e adolescência com sua organização em grupo são 

reconhecidos pelos profissionais devido à imaturidade e ao espírito aventureiro, podendo se 

encontrar vulneráveis a situações de risco. Por esses motivos, no geral, são escolhidas temáticas 

preventivistas. Os autores citam temáticas abordadas nas práticas educativas vinculadas às 

características desses educandos, tais como consumo de alimentos de preparação rápida, 

tabagismo, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, situações de violência e bullying, como 

também a adoção de comportamentos sexuais de riscos entre os pares.  

Apesar do ambiente escolar ser reconhecido como apropriado para ampliar os fatores 

protetores da saúde do escolar, também têm se destacado ações curativas e assistenciais e de 

promoção da saúde que são geralmente confundidas com as de prevenção. Mais uma vez, as 

ações apresentam como fragilidade a dificuldade na compreensão do conceito de promoção da 

saúde pelos profissionais, fato que se reflete no desenvolvimento de ações com uma visão muito 

restrita, com ênfase em fatores comportamentais, em detrimento dos fatores de ordem 

contextual (COUTO et al., 2016, p. 5). 

Quanto ao desenvolvimento propriamente dito das práticas, percebe-se que um 

expressivo número de profissionais que entende a educação em saúde como um instrumento 

para o alcance de melhores condições de vida, mediante a participação ativa das pessoas na 

conquista de sua autonomia. Todavia, quando os mesmos sujeitos passam a descrever as 

práticas de educação em saúde adotadas, identifica-se uma dissonância entre teoria e prática. 

As práticas descritas são basicamente intervenções tradicionais, tais como ensino de normas de 

higiene, aplicação de fluoretos, escovações supervisionadas etc. (BOTTAN et al., 2016, p. 31).  

No estudo de Luquez et al. (2020) também se evidenciou que há predominância do 

modelo tradicional de ensino no desenvolvimento das práticas educativas em saúde associando 

a uma acomodação natural que a rotina docente impõe e a uma resistência na utilização de 

estratégias inovadoras, tanto por professores quanto por gestores e estudantes. Portando fica 

evidente que é fundamental, segundo Freire, diminuir a distância entre o que se diz e o que se 

faz, de tal forma que, em um dado momento, a fala do sujeito seja a sua prática (FREIRE, 

2015a).  

Os profissionais e estudantes participantes relatam que geralmente são realizados 

atendimentos, palestras, aconselhamentos e encaminhamentos. Vale ressaltar que palestra é 

uma das palavras em destaque na Cloud of words sobre Temáticas e desenvolvimento das 

práticas educativas em saúde (Figura 28, p. 135), perdendo apenas para as palavras aprender e 

saúde. Esse fato sugere que ainda é uma estratégia muito utilizada e lembrada para o 
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desenvolvimento da prática educativa em saúde. O uso de outras estratégias só eventualmente. 

Esse formato reforça a continuidade no desenvolvimento de ações pontuais e tradicionais:  

 

 

"Através de palestras.” E1 

“Geralmente palestras, outros métodos, só quando acontecem situações isoladas. (...)” 

PE4 

“São coisas salteadas, pontuais."  PE1 

 “Palestras, atendimento aos alunos, atendimento às famílias, aconselhamento e 

encaminhamento quando as questões precisam ser tratadas em lugares específicos, 

ações mais direcionadas para área médica (...)” PE4 

 

 

No estudo de Bottan et al. (2016, p. 25), com relação às práticas educativas 

desenvolvidas, as práticas tradicionais foram as mais citadas (93%) e as práticas inovadoras 

obteve 7%.  No que se refere à conceitualização de educação em saúde, houve o predomínio 

das evocações relacionadas ao paradigma de promoção da saúde, no entanto as práticas 

revelam-se como ações tradicionais, focalizadas nas normas de higiene.  

Assim, a ideia de ação educativa para atingir esses objetivos se restringe a eventos 

esporádicos sobre o tema, como feiras de ciências e semanas culturais sem participação 

conjunta nas ações com a equipe de saúde (CARRARO; MILITÃO; VIANA, 2019, p. 18). Isso 

reforça que as estratégias de promoção da saúde são insipientes ou marcadas pela falta de 

continuidade de ações incentivadoras de práticas saudáveis (FAIAL et al., 2016, p. 27). 

Além disso, vale ressaltar que ainda há uma predominância de ações técnicas de 

avaliação em detrimento das ações de promoção da saúde, conforme ilustrado nos depoimentos 

abaixo: 

 

"Eles vão na sala para poder ver o dente e depois encaminham para o dentista.” E11 

“É feita avaliação antropométrica, aferindo peso com uso de uma balança digital. São 

feitas ações da área médica, como também aferição de pressão.” PE3 

“Ensinaram a gente escovar o dente direito e falaram sobre cárie. Aí a gente ganhou 

pasta e fio dental.” E5 

 

O conceito de saúde pode refletir no entendimento e na prática educativa em saúde. 

Estudos corroboram com esse achado, uma vez que o enfoque estritamente biologicista, que 

não considera a determinação social da doença, centraliza as ações educativas em estratégias 

baseadas em modelos tradicionais de intervenções educativo-preventivas, geralmente represen-

tadas por higiene bucal supervisionada, palestras e aplicações de fluoretos, mantendo, assim, a 

prática da medicina preventiva e assistência curativa (BOTTAN et al., 2016, p. 31). Desse 

modo, destaca-se que apesar da mudança de paradigma se tratar de um processo que já vem 

sendo discutido, ainda é vivenciado por meio de ações isoladas e insipientes, que urgem ser 
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aprimoradas, uma vez que ainda há equívocos acerca da concepção de saúde e seus 

determinantes, bem como do real significado do processo educativo e da literacia em saúde. 

(LUQUEZ et al., 2020). 

Historicamente, propostas da saúde que reforçaram a perspectiva assistencialista e 

terapêutica foram bem aceitas pela educação, que atribuía o “fracasso escolar” às más condições 

de saúde dos alunos. Esse modelo “institucionalizou” a cultura de encaminhamentos aos 

especialistas e peregrinação de escolares aos serviços de saúde. Avanços tecnológicos na 

medicina, na indústria farmacêutica e a ênfase na especialização deram suporte para esse 

modelo de saúde na escola (SILVA; BODSTEIN, 2016, p. 1781). 

Não obstante, é inegável que ações de avaliação em saúde possibilitem triagem e 

acompanhamento de demandas de saúde, o que também é importante, visto que a escola pode 

ser vista como um potencial espaço de triagem coletiva. Um profissional destaca esse fato: 

 

“Ano passado, eu identifiquei sete adolescentes hipertensos que a gente não sabia. 

Então foi legal porque nos ajuda a pensar em práticas educativas para essa demanda. 

E tem um aluno que está acompanhando até hoje, eu achei fantástico esse 

desdobramento. Ele agora está fazendo atividade física e vem sempre na unidade de 

saúde fazer acompanhamento.” PS5 

 

 

Todavia, apesar da escola e do PSE caracterizarem-se com potencialidade de triagem, 

encaminhamento e acompanhamento de demandas de saúde, faz-se necessário pensar nessas 

ações aliadas às práticas educativas em saúde a fim de contribuir para a promoção e reabilitação 

dos problemas encontrados (LOPES; NOGUEIRA; ROCHA, 2018). Pois, caso contrário, ao 

torná-las como predomínio das práticas educativas em saúde na escola, essas ações se resumem 

a apenas avaliações, a identificações de agravos e a uma prática biomédica e focada na 

prevenção de doenças, sem incentivo à dialogicidade, conscientização, emancipação, 

libertação, autonomia e muito menos transformação. 

Quanto à utilização de outras estratégias, os participantes destacaram: 

 

 

"Foi participativa através de músicas, vídeos, rodas de conversa.” PE2 

 “Fizemos uma dinâmica e levamos uns brindes. A gente conseguiu preservativos, 

algumas outras coisas e levamos para fazer uma gincana, aí eles se interessaram.” PS2 

“Eles pegam um desenho de uma boca e falam como escovar os dentes e como usar a 

escova pra não machucar a boca.” E7 

 

 

A abordagem lúdica representa uma ferramenta importante no processo educativo para 

escolares, uma vez que faz sentido para criança e adolescente, simbolizando uma estratégia que 

possibilita a aproximação com escolares e a geração de significados. Assim, permite maior 
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socialização entre os membros, compartilhamento de informações, formação da consciência 

coletiva, emancipação individual e desenvolvimento da responsabilidade no cuidado da sua 

saúde (FAIAL et al., 2016, p. 27). 

Na construção de estratégias de promoção da saúde do adolescente, a educação em saúde 

se apresenta como uma aliada incondicional a esse processo. O uso de métodos de ensino-

aprendizagem não convencionais, como a linguagem teatral, jogos educativos, música, 

dinâmicas, histórias contadas e/ou em quadrinhos, dentre outras estratégias que promovam 

interação e participação, desenvolvam o olhar crítico do educando, fazendo-o refletir sobre 

situações ocorrentes no cotidiano e formas de torná-las saudáveis, possibilitando torná-lo 

protagonista, ou seja, parte ativa do processo de aprendizagem e conhecimento (MARTINS et 

al., 2018, p. 40). 

Em contrapartida, para endossar a necessidade de ouvir as demandas dos educandos, 

estes deram sugestões referentes às temáticas a serem abordadas nas práticas educativas em 

saúde. Eles relataram que gostariam que fossem tratados temas como:  

 

 

"Primeiros socorros, quando tem uma fratura ou machucado, e sobre vacinas." E1 

"Sobre menstruação e as diferenças entre homens e mulheres." E3 

"Aprender a como melhorar o meu dia a dia e o da escola, porque as pessoas aqui da 

escola não têm muita essa coisa de saúde." E4 

"Queria aprender sobre enfermagem e coisas que possam salvar vidas. Por exemplo, 

quando a pessoa estiver tendo uma convulsão. Para a gente poder ajudar, sabe?!" E5 

"Sobre como acontece as doenças." E9 

"Queria aprender sobre reeducação alimentar." E11 

"Eu queria aprender como medir pressão pra ajudar os outros da minha família e da 

rua." E13 

"Eu queria crescer e aprender sobre o crescimento e alterações do corpo." E15 

"Saúde do corpo humano para me alimentar melhor e sobre uso de remédios." E17 

"Gostaria de saber mais como a saúde é tão importante para a gente." E16  

“Queria que alguém viesse aqui demonstrando e explicando o porquê é importante 

aprender essas coisas.” E2 

 

 

Esses dados corroboram com os resultados encontrados no estudo de Scheley, Silva e 

Campos (2014, p. 4969). Trata-se de em uma pesquisa realizada com 416 alunos, na qual as 

pesquisadoras identificaram que as temáticas preferidas pelos alunos tinham relação com os 

seguintes conteúdos: corpo humano; homem; adolescência; células; ambiente; plantas; flor; 

fotossíntese; sexualidade; anticoncepcional; camisinha; animais; ecologia.  

Algumas das temáticas sinalizadas pelos educandos apareceram nos depoimentos dos 

profissionais, já citados anteriormente. Quando comparadas as temáticas ditas como realizadas 

e as temáticas sugeridas pelos educandos (Figura 26, p. 133), percebe-se que as seguintes 

temáticas vão de encontro com o que é sugerido e o que já é realizado: questões de saúde da 
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mulher e do adolescente e alterações do corpo; vacinação; alimentação saudável e hortas; e 

aferição de pressão arterial. No entanto, vale salientar que mesmo quando já são realizadas as 

temáticas sugeridas, os educandos sinalizam um assunto específico dentro das determinadas 

temáticas, o que pode demonstrar o seu interesse especial sobre algum item e que deve ser 

levado em consideração para o desenvolvimento das práticas.  

Analisando as respostas, pôde-se constatar o quão representativo os conteúdos 

relacionados com a saúde humana são para os educandos. No estudo de Duré, Andrade e Abílio 

(2018, p. 268), 57,9% dos estudantes expressaram reconhecer a relação das temáticas de 

interesse com o seu cotidiano, citando os seguintes conteúdos: alimentação; conhecimento 

sobre o corpo humano; prevenção de doenças; sexualidade; gestação humana; ciclo das 

doenças; conhecimentos gerais sobre saúde; e tipos sanguíneos.  

Além disso, possivelmente pela falta de identificação prévia da demanda dos alunos, 

algumas das temáticas apresentadas como interesse dos educandos não foram citadas quanto a 

sua realização pelos profissionais, tais como uso de medicamentos, primeiros socorros e o fato 

de como surgem as doenças,  o porquê é importante aprender assuntos de saúde e como a saúde 

é importante. Destaca-se que esses dois últimos assuntos podem ser considerados essenciais 

para serem abordados, uma vez que pode possibilitar o despertar de interesse para todas as 

outras práticas. É interessante pensar que esse destaque foi dado pelos próprios educandos, e 

não pelos profissionais de saúde e educação, o que sugere a necessidade de reflexão por parte 

desses profissionais. Portanto, esse achado acende a necessidade de os profissionais perceberem 

as dificuldades de cada grupo a partir da fala e participação ativa dos educandos.   

Com isso, possibilita-se que, antes da abordagem de temáticas específicas, o discente 

entenda como e o porquê a saúde é importante e, consequentemente, o porquê e para que 

trabalhar promoção da saúde. Dessa forma, permite-se elucidar o importante papel da escola 

para a formação do sujeito, uma vez que, segundo a concepção de Freire, contextualização, 

problematização, reflexão, conscientização, libertação, autonomia e transformação não se 

dissociam da prática educativa (FERNANDES; OLIVEIRA; MATTA, 2021). 

A pesquisa de Struchiner e Giannella (2016, p. 956) traz a importância de trabalhar a 

construção do conceito de saúde. Nesse estudo, os estudantes foram motivados a refletir, 

articulando as múltiplas dimensões (biológica, sociocultural e psicológica), a partir de uma 

abordagem que priorizasse os saberes dos alunos e professores, a busca ativa e o 

compartilhamento de ideias. Buscou-se, também, incorporar a perspectiva história da evolução 

desse conceito, assim como as dimensões estética e pedagógica do uso de imagens. Assim, 

foram abordadas questões motivadoras, como "Quando penso em saúde, o que vem a minha 
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cabeça?", trabalhando em grupo de educandos suas concepções. Essa abordagem favorece a 

construção e entendimento do que é e para que é a saúde.  

Corroborando com esse achado, pesquisadores identificaram que a maioria dos alunos 

entende que os conteúdos são o aspecto mais importante para que eles gostem ou não da 

atividade realizada. Sendo assim, os educandos que referiram que gostam das ações é porque 

se interessam pelo conteúdo abordado. Já os que não gostam responderam porque há 

desinteresse ou dificuldade na compreensão dos conteúdos (SCHELEY; SILVA; CAMPOS, 

2014, p. 4971). Essa relação pode estar provavelmente associada à contextualização dos 

conteúdos com o cotidiano dos alunos, o que os leva a se sentirem mais motivados para aprender 

o que eles têm interesse.  

Desse modo, destaca-se que a desmotivação em aprender está fortemente relacionada 

ao desinteresse em alguns conteúdos, ao distanciamento entre o conteúdo e a realidade do 

educando que, muitas vezes, não entende o motivo de aprender aquilo. Nesse contexto, para a 

aprendizagem significativa, um fator central é o que o educando já sabe, o que ele já vivencia 

e entende, sendo assim crucial para o educador entender o que os educandos já conhecem ou 

acham que conhecem, incluindo erros e acertos. O que implica ao profissional a competência 

de perceber os conhecimentos prévios de seus educandos e planejar atividades que os façam 

ampliar esses conhecimentos em direção ao conteúdo curricular (DURÉ; ANDRADE; ABÍLIO, 

2018, p. 269). 

Os educandos também informaram na pesquisa em tela, que gostariam de aprender as 

temáticas citadas acima por meio de atividades lúdicas, participativas e dinâmicas, como jogos, 

vídeos, aulas práticas e pesquisas na internet. A palestra também foi sugerida apesar de ser vista 

por outros como cansativa e desinteressante: 

 

“Aulas práticas.” E1 

“Aprender brincando.” E8 

“Acho que com palestras.” E2 

“Jogos e vídeos, pois são bons pra gente aprender melhor.” E17 

“Com aulas digitais, pesquisas, apresentações e vídeos na internet.” E9  

“Com dinâmicas, pois é mais interessante do que palestras.” E11 

"Não gosto quando são palestras, pois acho cansativas.” E9 

 

 

Na visão dos educandos, diversas estratégias educativas vêm sendo apresentadas como 

possibilidades. Dentre elas, a utilização de portfólios reflexivos, ensino baseado na 

problematização, estudos de caso, oficinas e seminários, mapas conceituais, simulação 

realística, atividades de extensão e pesquisa, entre outras. Entretanto, na literatura nacional e 

internacional, dificilmente são encontrados registros de estudos específicos direcionados ao 
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desenvolvimento de competências de profisisonais para atuar na promoção da saúde (NETTO; 

SILVA; RUA, 2018; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Quando comparadas práticas realizadas pelos profissionais e as práticas sugeridas pelos 

educandos, observa-se que as práticas realizadas não são as mais citadas e sugeridas pelos 

educandos, conforme exemplificado na Figura 27 (p.134), o que demonstra que os 

profissionais, em geral, não estão utilizando estratégias vistas como interessantes pelo público-

alvo. Vale salientar que a palestra é citada tanto pelos profissionais quanto pelos educandos. 

No entanto, para os profissionais, é uma estratégia ainda bastante utilizada e para os educandos 

é percebida pela maioria como cansativa e desinteressante.  

O estudo de Netto et al. (2018, p. 1) apresenta estratégias pedagógicas diferenciadas que 

podem funcionar como dispositivo para o desenvolvimento de competências para a promoção 

da saúde mediante uma educação multidimensional transformadora. Nesse estudo, citaram-se 

as seguintes estratégias educacionais: aulas teórico-práticas; construção de perguntas ou 

questões sobre textos; estudos dirigidos; narrativa; plenária orientada; jogos e aplicativos para 

celular e computador; dramatização; oficinas; estudos de caso; seminário integrado, projetos de 

extensão e pesquisa; e ligas acadêmicas. 

Alguns educandos também citaram sugestões de práticas, tais como a criação de um 

grupo de estudos com alunos interessados em determinado tema de saúde e a importância de 

um profissional de referência para sanar dúvidas, tanto da saúde como da educação, conforme 

depoimentos abaixo: 

“Eu queria aprender com outras pessoas, fazer um grupo só com quem quisesse 

aprender sobre aquele tema.” E13 

“Com profissionais para que sempre que tivéssemos dúvidas eles pudessem nos 

responder e ajudar.” E6 

 

 

Roda de conversa e oficinas são as estratégias mais aceitas por educandos segundo 

Koptcke et al. (2017, p. 178). Nesse mesmo estudo, o diálogo entre pares mostrou-se positivo 

nas práticas educativas em saúde, em que as oficinas realizadas de forma lúdica e transversal 

foram inclusivas e respeitosas. Além disso, destaque que a estratégia para abordar o assunto em 

saúde deve ser considerada tão importante quanto o tema escolhido.  

Vale ressaltar que a Educação pelos Pares e o apoio dos profissionais no aprendizado 

de temáticas de saúde podem ser muito representativos e um diferencial para os educandos, 

visto que a escola muitas vezes é a única fonte de orientação. Ribas e Carvalho (2017, p. 546), 

em uma pesquisa com escolares, verificaram que aproximadamente 50% dos alunos participantes 

não conversam com seus pais sobre determinados assuntos, como sexualidade, e 81 % 
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consideraram útil ter apoio técnico de outro profissional da saúde na escola para ajudar a 

esclarecer as dúvidas. Em outra pesquisa, 8% dos estudantes referiram ser muito ruim a 

qualidade do diálogo em casa, 10,4% ruim, 52% não ser bom nem ruim, 24% bom e 5,6% 

mencionaram ser muito bom. Além disso, os educandos revelaram que procuram diversas 

formas de sanar as dúvidas sobre saúde, seja com os pais (48%), amigos (37,6%), irmãos mais 

velhos (10,4%), internet (7,2%), professores (1,6%), profissional de saúde (0,8%) e até mesmo 

com um desconhecido (0,8%) (ROSA et al., 2020, p. 709). Destaca-se, então, a escola como 

um ambiente capaz de favorecer o diálogo entre alunos e profissionais da área da educação e 

da saúde com o propósito de orientar, educar e informar sobre a promoção da saúde. 

Desse modo, outras propostas pedagógicas com abordagem dialógica, integrada, 

dinâmica e contextualizada se constituem em uma aposta ao desenvolvimento crescente de 

autonomia, reflexão, cidadania, construção de saberes e responsabilidade social para gerar 

mudanças internas, externas, individuais e coletivas, articuladas aos princípios do SUS 

(NETTO; SILVA; RUA, 2018; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

 

 

6.3.3 Tecnologia Educacional como uma ferramenta para a prática educativa em saúde 

com escolares 

Esta subcategoria é formada por duas unidades de significado/registro: Desafios 

apontados pelos profissionais e Propostas de Tecnologia Educacional (Figura 29, p. 136). 

A potencialidade da promoção da saúde realizada nas escolas por meio das práticas 

educativas em saúde subsidiadas pelo PSE é reconhecida. Entretanto, há inúmeros desafios 

apontados pelos profissionais da educação e da saúde para o desenvolvimento dessas práticas, 

tais como a resistência de profissionais da educação; a necessidade de reorientação da 

concepção dos profissionais de saúde e educação sobre práticas educativas em saúde; a falta de 

motivação; a sobrecarga do enfermeiro; a rotatividade de profissionais; a pouca interação e 

comunicação entre profissionais de saúde e educação; a construção de vínculo; o 

desdobramento dos achados e a contemplação dos 12 eixos do PSE (Figura 29, p. 136). Tais 

desafios são apresentados nas falas de profissionais participantes: 
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"Dar continuidade nas ações, contemplar os 12 eixos do PSE, com vínculo e resolução 

das demandas." PE1 

"O mais difícil é a parceria. É manter esse contato." PE3 

“É o tempo, a gente está muito atarefado e não consegue estar na escola com mais 

frequência. E dentro da escola, é a resistência de alguns professores ou da coordenação 

ou dos próprios pais.” PS1 

"Esse desgaste dos profissionais, talvez por não acreditarem muito na “efetividade” 

das ações.” PS3 

"A maioria dos profissionais não conseguem visualizar que essas ações fazem parte. 

Acham que é mais um trabalho. Precisam de capacitação. Pois com essa realidade, a 

enfermagem acaba se sobrecarregando.” PS5  

“Nós precisaríamos de unidades que pudessem ser um apoio para a gente nessas 

questões dos encaminhamentos e demandas.” PE4 

“Não adianta a gente ir à escola pesar e medir,  fazer ações de saúde bucal e gerar um 

dado frio sem desdobramentos.” PS4 

“A gente precisa ter uma linguagem apropriada para trabalhar certos assuntos, o 

profissional precisa ter “jogo de cintura” (...)” PE2 

“Tem que trabalhar com a agenda da escola. Eu já cheguei a ir à escola e disseram que 

naquele mês estavam cheios de atividades. É preciso um planejamento.” PS5 

“A mudança e rotatividade dos profissionais prejudica o planejamento das ações.” 

PS2  

 

 

Nesse sentido, os depoimentos revelam elementos dificultadores de êxito das práticas 

educativas em saúde. Estudos reforçam que essa realidade está relacionada às condições 

estruturais, à falta de tempo consequente do acúmulo de tarefas rotineiras dos profissionais, à 

insuficiência de recursos financeiros e humanos, à rotatividade de profissionais, que implicam 

na dificuldade em manter agendas e calendários que favoreçam a participação de todos os 

envolvidos. Outro grande desafio consiste em promover a articulação entre educação e saúde 

para que a união de esforços realize ações no cuidado em saúde aos escolares (BAGGIO et al., 

2018; CHAVES; SANTOS; LEAL, 2019).  

Medeiros et al. (2018, p. 2129) observaram que a escassez de recursos materiais e 

financeiros para subsidiar a execução das atividades foi a principal dificuldade dos profissionais 

que promovem a saúde pela prática educativa. Também foi referida a desarticulação 

intersetorial. Esses profissionais têm o excesso de atividades no processo de trabalho (17,1%) 

nas unidades de saúde como dificuldade que impacta negativamente na execução das práticas 

de saúde escolar.  

Pouca resolutividade nas demandas clínicas dos escolares também é descrita na 

literatura como um desafio do PSE. Quando realizadas as avaliações clínicas, detectados 

problemas de saúde que devem ser resolvidos em atendimentos ambulatoriais, e não na escola, 

identifica-se demandas. Entretanto, tais atendimentos não conseguem atender às necessidades 

de saúde dos escolares, o que acaba desmotivando os profissionais envolvidos (CORRÊA; 

TOASSI; FIRMINO, 2018, p. 43). Portando, vale a reflexão que, muitas vezes, os 

encaminhamentos podem ser de necessidades reais identificadas pela escola. Porém, quando os 
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escolares não são atendidos, endossam a descrença da educação no serviço de saúde e, 

consequentemente, nas ações de promoção da saúde no âmbito do PSE, visto que, como se pode 

propor e desenvolver práticas de promoção da saúde com escolares se alguns não conseguem 

nem ter acesso a necessidades de atendimento básicas em saúde. Logo, o fortalecimento da rede 

de atendimento em saúde para dar conta das demandas existentes também pode ser um 

incentivador e fortalecedor das práticas educativas de promoção da saúde. 

A Cloud of words que traz os desafios e propostas (Figura 30, p. 137) corrobora com 

esses achados. Além disso, traz palavras importantes para a discussão, tais como rede, 

coletivamente, equipe, acreditarem, contato, construir, retorno, entendimento, território, 

discussão, burocrática, capacitação, agenda, treinamento, constantes, apoio, realidade, 

comunicação, adequar, aplicar, dentre outras. Todas essas palavras remetem à essência do 

próprio PSE, transparecendo os principais desafios.   

De tal modo, as mudanças no campo da ciência, tecnologia e sociedade provocam uma 

necessidade de rever a forma de praticar o processo educativo. Há necessidade de se tentar 

minimizar a burocracia e o sentimento de serviço imposto para os profissionais (GOMES, 

VEIGAS, 2019). Estudos sugerem o estímulo da autonomia, da relação dialética entre docente 

e discente, do respeito, da reflexão crítica e da ressignificação. Para se atingir essa proposta, 

fazem-se necessárias mudanças favorecendo o exercício da ação-reflexão-ação, sendo 

caracterizado pela colaboração, planejamento, dinâmica, estimulação, compreensão e confronto 

de experiências (RESER; ROCHA; SILVA, 2018, p. 91). 

Destarte, todos os desafios apontados podem contextualizar a necessidade de uma TE, 

visto que Luquez et al. (2021) traz em seu estudo que há relatos na literatura quanto à 

necessidade de inovações tecnológicas no âmbito das práticas do PSE para que se facilitem e 

potencializem o planejamento e a execução de ações de promoção da saúde no espaço escolar, 

redefinindo a escola como cenário da promoção da saúde. Assim, reforça-se a necessidade dos 

profissionais da educação e da saúde aplicarem estratégias educacionais que valorizem as 

verdadeiras necessidades, desejos e aspirações de seus integrantes. Portanto, propõe-se que seja 

considerada a utilização de TE que facilitem e potencializem o planejamento e a execução de 

ações de promoção da saúde no espaço escolar de forma sistematizada, articulada e 

contextualizada.  

Um grupo de participantes sugeriu uma TE em forma de mídia digital, na qual 

profissionais e educandos possam ter acesso a informações, sendo um meio de comunicação e 

multiplicação de sugestões práticas e objetivas para se trabalhar no dia a dia. A Cloud of words 

que traz os desafios e propostas (Figura 30, p. 137) corrobora com esse achado, visto que 
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sinaliza palavras como site, página, internet, ferramenta, instrumento e acesso. Além disso, os 

profissionais demonstraram resistência à criação de folders, documentos e formulários, 

relatando que estes já existem e só aumentam a burocracia do trabalho: 

 

 

“Eu acho que não adianta uma normativa. Não adianta um folder explicativo, isso já 

tem." PS4 

“Nós temos bastantes formulários e instrumentos (...) Chega de papel gente, pelo o 

amor de Deus. O planejamento foi bem bacana, diferente dos outros anos que a gente 

não tinha planejado.” PS2 

“Eu acho até que poderia ter uma proposta digital, onde a gente pudesse ter uma área 

de acesso, que nós procurássemos ali, que fosse tipo um cardápio de materiais e 

propostas de trabalho. Uma plataforma, um site. Às vezes eu abro os sites do MEC e 

tudo mais, e tem algumas propostas muito amplas. Mas a gente precisa de coisas mais 

práticas, mais objetivas para o nosso contexto, que possamos trabalhar no dia a dia. 

Algo que os professores também tivessem acesso. Aí o professor vai lá buscar a 

ferramenta, entendeu?" PE2 

“De repente um site como um meio de comunicação. Porque os alunos são tão 

antenados com a comunicação virtual. Uma página da própria escola ou do município. 

No canto da página, sobre saúde. podendo toda semana estar falando de um tema 

novo, uma abordagem nova, onde os alunos por eles mesmos podem ir lá e procurar 

conteúdos de saúde.” PS1 

“Uma página na internet pra gente pesquisar sobre saúde.” E9 

“Um site com dinâmicas e vídeos sobre saúde.” E11 

“Jogos e informações de saúde em um site.” E17 

 

 

Atualmente, a internet é vista como um recurso dinâmico e interativo que possibilita 

novas formas de ensinar e aprender, oferecendo uma variedade de benefícios no processo de 

aprendizagem, facilitando o acesso aos recursos didáticos e melhorando a interação entre 

professores e alunos (SOUZA, 2013). Os recursos da internet aplicados no ambiente educativo 

podem contribuir qualitativamente no desenvolvimento de novas atitudes educacionais, 

auxiliando professores e alunos a construírem uma postura crítica diante da realidade. O seu 

uso pode propiciar um processo de construção do conhecimento, que depende dos sujeitos 

envolvidos em um estado de constante interatividade. Como também pode ajudar a ampliar e 

modificar a forma de ensinar dos professores, bem como a de aprender dos alunos (PEREIRA; 

SOUZA; PEIXINHO, 2012). 

Os profissionais ao se envolverem no mundo virtual poderão exercer com maior 

eficiência a mediação entre objetivos, conteúdos e metodologias necessárias para estimular no 

educando o processo de autoformação continuada. Reconhecer, capturar e explicar os processos 

pedagógicos decorrentes da interação entre as novas tecnologias de comunicação e espaços on-

line estão entre as competências necessárias ao novo contexto educacional. Além disso, a 

própria BNCC aponta a necessidade de práticas sobre cultura digital com diferentes linguagens, 

mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos 
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educativos. Assim, refletir sobre o desenvolvimento de sua própria linha pedagógica e 

profissional, os conhecimentos necessários à prática e a compreensão em relação à 

aprendizagem em ambiente eletrônico e virtual são prerrogativas da atuação docente 

(VIANNA; FERREIRA, 2018, p. 111; PIMENTEL; COSTA, 2018). 

De tal modo, a TE deve visar uma prática educativa em saúde que dê aos educandos o 

poder da fala, da protagonização, como instrumento singular para uma ação educativa 

comprometida com a consciência crítica da realidade e o empoderamento dos atores envolvidos, 

em que o diálogo assume um lugar de elemento mediador, atua na formação e transformação 

de conhecimentos e o processo ensino-aprendizagem acontece a partir do diálogo entre 

educadores e educandos, no qual ambos fazem trocas, sendo dialético (FERNANDES; 

OLIVEIRA; MATTA, 2021). 

Assim sendo, fica evidente que para o desenvolvimento das práticas educativas em 

saúde com escolares, na atualidade, é vital que mudanças ocorram por meio do processo ensino-

aprendizagem na perspectiva ativa, crítica e reflexiva, na tentativa de se desvincular da prática 

centrada no método tradicional (NASSIF; CHIRELLI, 2018). Dessa forma, uma proposta de 

tecnologia digital poderá subsidiar a prática educativa em saúde na escola como proposta de 

cuidado direcionado à promoção da saúde no cenário escolar. 
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7 TECNOLOGIA EDUCACIONAL DIGITAL: UMA PROPOSTA PARA O 

CONTEXTO DO PSE NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

A característica da TE é ser uma ferramenta didática, visto que a tecnologia de 

informação, a mídia e os meios de comunicação digital estão cada vez mais presentes no 

cotidiano. Segundo Almeida (2016), o desenvolvimento estrondoso da computação e da 

internet possibilitou o acesso ao conhecimento, ficando mais fácil e rápido o acesso às 

informações necessárias para o desenvolvimento social e educacional na vida do ser humano.  

Nesse contexto, o uso da internet na TE é uma ferramenta que tem a presença de forma 

contínua e acelerada da parcela mais jovem da população. Em todo o mundo, crianças e jovens 

se conectam uns aos outros e compartilham experiências e informações (UNICEF, 2013). No 

Brasil, uma pesquisa de 2013 apontou que 75% dos adolescentes de 10 a 15 anos e 77% dos 

jovens entre 16 e 24 anos são usuários da internet (BRASIL, 2014b). Essa realidade favorece a 

utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nas práticas 

educativas em saúde com adolescentes. As TDIC permitem a utilização de vários recursos 

digitais em atividades ou ambientes educacionais e podem ser compreendidas como as 

tecnologias que se baseiam em sistemas computacionais (PIMENTEL; COSTA, 2018). 

Nesse contexto de isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19 no Brasil 

e no mundo, as tecnologias digitais foram sendo adotadas na mediação de processos de ensino-

aprendizagem na educação básica, em que as escolas tiveram que utilizar essas tecnologias para 

mediação e continuidade desses processos que não puderam mais ser realizados 

presencialmente. No entanto, desde o início da pandemia, a exclusão digital ficou mais evidente 

entre os educandos e profissionais com o surgimento de mais uma dimensão de segregação e 

separação entre pessoas e grupos, representada pelo nível de acesso, uso e domínio das 

ferramentas de informática ou não (MARCON, 2020). Os dados sobre acesso aos computadores 

e à internet nos domicílios brasileiros apresentados na Pesquisa TIC Domicílios são 

preocupantes e demonstram uma disparidade de acesso aos recursos tecnológicos. No cenário 

brasileiro, dados denunciam que apenas 39% dos domicílios brasileiros possuem computador e 

que 28% dos domicílios não possuem acesso à internet. De um universo de 71% que utilizaram 

a internet, 99% fizeram uso por meio do telefone celular, 42% microcomputador, 37% televisão 

e 9% aparelho de videogame (CGI, 2019).  

Complementando essa realidade, o município de Niterói realizou uma pesquisa pública 

em fevereiro de 2021 com 4.377 responsáveis por alunos da rede municipal de ensino no intuito 

de aprofundar o conhecimento da família dos alunos e obter dados para aprimorar o 
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planejamento escolar de 2021.  Em relação ao acesso à internet, 58% disseram que têm conexão 

por cabo para a casa toda e 27,2% utilizam apenas a rede 3G ou 4G do celular. Já 11,6% usam 

o Wi-Fi do vizinho/comunidade, enquanto 3,09% não usam a internet. Nesse último caso, 58% 

afirmam que não usam internet porque é muito caro, a conexão não chega até a casa (10,4%), 

não têm nenhum meio de acessar a internet (10,4%) ou não se sentem seguros com os filhos 

usando a internet (2,96%). Outros 18,55% não especificaram o motivo. Já sobre os aparelhos 

com conectividade, 88,65% informaram o uso do celular, seguido de notebook (15,15%), 

televisão (12,61%), computador de mesa ou fixo (10,99%), tablet (5,53%) e videogame 

(2,70%). Sobre a velocidade da internet, 64,84% disseram conseguir acessar páginas da web, 

enquanto 63,90% acessam redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. Nas outras opções, 

44,64% conseguem pesquisar na internet, 40,05% baixam aplicativos, 34,96% assistem a 

vídeos no YouTube sem travar e 26,48% ligam para outras pessoas em chamada de vídeo sem 

travar (SME/FME, 2021). 

O reconhecimento desse contexto é necessário para que seja abordada e combatida a 

exclusão digital. Destaca-se que a exclusão/inclusão digital é um fenômeno complexo e 

multifacetado, ou seja, que vai muito além que disponibilizar computadores com acesso à 

internet a determinados atores sociais, pois é preciso prezar pela qualidade dos equipamentos 

utilizados para que não se torne uma barreira à inclusão digital. Assim, há a necessidade de 

ampliação do acesso às tecnologias de informação por meio de projetos do governo federal, 

estadual e municipal, parcerias público/privadas, incentivos fiscais para a criação de condições 

de compra favorável para famílias que não têm acesso a esses bens (KNOP, 2017). 

A agenda global 2030, que sucedeu as metas do milênio, consubstancia a exigência no 

objetivo nº 4 para o desenvolvimento sustentável, que prevê a educação inclusiva. Nesse passo, 

tem-se a educação digital como promotora das oportunidades educacionais e, ainda, a inclusão 

digital como redutora das desigualdades (ONU, 2015). Essas perspectivas educacionais de 

relevância prática demanda o reconhecimento da inclusão digital como direito fundamental com 

o escopo de proporcionar a maximização da cidadania e promover uma educação de qualidade. 

Portanto, há que se fomentar práticas educativas que considerem a inclusão digital e o potencial 

pedagógico das tecnologias e, nesse sentido, a formação dos educadores como importante 

desdobramento em suas práticas pedagógicas. Dessa forma, são imprescindíveis a elaboração e 

o aprimoramento de políticas públicas a fim de mudar essa realidade e garantir à todos acesso 

à internet de qualidade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento pedagógico dos 

educandos.  
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De tal modo, reforçando a potencialidade da TE por meio da mídia digital, o estudo de 

Milanez et al. (2018) desenvolveu uma plataforma educacional virtual para escolares, com foco 

na saúde bucal, utilizando diferentes tecnologias de informação e comunicação, para difundir 

conhecimento relacionado à Odontologia na comunidade entre gestores e profissionais da saúde 

e da educação atuantes no PSE. Como resultado do estudo, essa ferramenta pareceu facilitar o 

acesso à informação e colaborar para a promoção da saúde e educação da população, 

reforçando, desse modo, a importância da utilização desses instrumentos. 

Portanto, a partir dos achados do estudo em tela e sugestões dos participantes, seguindo 

a linha de uma pesquisa-ação com abordagem participativa onde a identificação das 

necessidades dos atores sociais e o material empírico levantado baseiam a ação, construiu-se 

uma TE em forma de site/plataforma digital para os educandos e profissionais da saúde e da 

educação no contexto do PSE, abordando conteúdos e estratégias para a prática educativa em 

saúde no ambiente escolar e metodologias de ensino para tal, com foco na promoção da saúde. 

Vale ressaltar que no site da FME a aba “Saúde na Escola” ainda encontra-se em construção 

sem material informativo sobre o programa e no site da FMS não há destaque para as ações do 

PSE. Essa realidade fortalece o potencial do site criado por este estudo, a fim de contribuir na 

prática educativa em saúde no ambiente escolar, no âmbito do PSE, no município de Niterói. 

O site foi desenvolvido por meio da plataforma wix e encontra-se disponível em 

http://pt.wix.com, no formato de uma plataforma digital. O desejo é que esse site se torne um 

espaço de acesso à conteúdos para os profissionais da saúde, da educação e educandos no 

contexto do PSE, abordando conteúdos e estratégias para a prática educativa em saúde no 

ambiente escolar e metodologias de ensino para tal, com foco na promoção da saúde. Assim, 

para que essa TE se torne uma ferramenta prática no processo educativo em saúde nas escolas, 

a proposta é que o site seja disponibilizado e gerido pela coordenação do PSE do município de 

Niterói para que a rede de saúde e educação vinculadas ao PSE desse município, assim como 

seus alunos, possam ter acesso.  

O Wix foi escolhido como plataforma, pois se trata de um site recomendado na área da 

computação, ganhador de prêmios  como o “Best Website Builder Software Award” do sítio 

Finances Online. O Wix é utilizado em todo o mundo, permitindo a criação de páginas na web 

personalizadas. O seu espetro de possíveis utilizações é vasto e sua versatilidade e carácter 

intuitivo tornam-no uma plataforma simples de ser utilizada (PEREIRA, 2018).  

O Wix oferece centenas de templates prontos, isto é, modelos de designs de sites, os 

quais podem ser personalizados pelo criador do site, permitindo troca de cores, textos, fotos etc. 

Além disso, oferece hospedagem profissional totalmente grátis e aplicativos inovadores, por 

http://pt.wix.com/
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exemplo, a integração das redes sociais com o site. Outros serviços também são oferecidos por 

essa plataforma, como a disponibilização do site para smartphones e a criação de blogs 

(BERTO, 2013).  

Optou-se por uma interface prática utilizando recursos audiovisuais dinâmicos e 

interativos. O site está disponível no endereço eletrônico https://psenit.wixsite.com/psenit com 

acesso tanto no computador quanto no smartphone. A escolha dessa plataforma proporcionou 

condições necessárias para o alcance do objetivo proposto no estudo, permitindo a criação de 

uma TE com estratégias de ensino diferenciadas.  

A Figura 31 é um esquema ilustrativo para exemplificar as etapas do processo de criação 

do site. 

Figura 31 - Etapas do processo de elaboração do site 
 

 
 

Fonte: próprio autor, 2021. 

 
 

O site possui um layout interativo e a partir da tela de abertura é possível visualizar os 

sete menus com conteúdo em torno do PSE no município de Niterói, município cenário deste 

estudo. A Figura 32 traz um fluxograma da estrutura de navegação no site.   

 

https://psenit.wixsite.com/psenit
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Figura 32 - Fluxograma da estrutura de navegação do site 

 

      Fonte: próprio autor, 2021. 

 

No computador, os menus são visualizados em uma coluna superior fixa central (Figura 

33). No smartphone ao entrar no site é visualizado a tela inicial (Figura 34) e ao clicar na barra 

laranja, é aberto o menu do site conforme a Figura 35. 

 

Figura 33 – Layout inicial do site no computador  

 

        Fonte: próprio autor, 2021. 
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Figura 34 – Layout inicial do site no smartphone  
 

 

                                                         Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Figura 35 – Acesso ao menu do site no smartphone  
 

 

                                                   Fonte: próprio autor, 2021. 
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O primeiro menu “Início” leva o internauta para a página inicial do site. O segundo 

“Sobre” possui duas abas: “Quem Sou Eu?” e “Objetivo”, as quais trazem a equipe criadora do 

site e o objetivo da sua criação, respectivamente. O terceiro menu denominado “PSE” possui 

quatro abas com informações relativas ao programa, são elas: “O Que É?”, “Objetivos”, “12 

Temas Prioritários” e “Escolas Pactuadas”. Na aba “O Que É?”, há um resumo sobre o PSE no 

município de Niterói. Nas abas “Objetivos” e “12 Temas Prioritários”, estão listados, 

respectivamente, os sete objetivos do PSE e os 12 temas prioritários do programa segundo a 

Portaria nº 1.055, de 25/04/2017 (BRASIL, 2017b). Na aba “12 Temas Prioritários”, para cada 

tema há anexos a fim de subsidiar as temáticas, os quais podem ser baixados pelo leitor em 

formato pdf. Na aba “Escolas Pactuadas”, é possível acessar a lista de escolas pactuadas no 

PSE, no município de Niterói, assim como o PMF vinculado a cada escola, a respectiva regional 

e a policlínica de referência. Também é possível identificar as etapas da Educação Básica 

oferecidas por cada escola.  

Vale ressaltar que no tema prioritário 9 “Promoção da alimentação saudável e prevenção 

da obesidade” há dois links de acesso a documentos referentes às temáticas: “Crescer Saudável” 

e “NutriSUS”. As duas abas possuem documentos que poderão ser baixados pelo leitor no 

formato pdf. No link referente ao NutriSUS, além dos documentos, há um fluxograma ilustrando 

o desenvolvimento das ações. 

O quarto menu, “Área do Profissional”, possui quatro abas, são elas: “Legislação”, 

“Planejamento”, “Metodologias” e “Material de apoio”. Nesse menu, os profissionais da saúde 

e da educação podem acessar documentos, manuais, dicas e sugestões referentes ao 

planejamento e desenvolvimento da prática educativa em saúde, focando em atividades 

participativas e lúdicas. Na aba “Legislação”, estão disponíveis os principais decretos e 

portarias sobre o programa, podendo ser baixados em formato Word.  

Na aba “Planejamento”, há um resumo sobre sua importância, um fluxograma com o 

passo a passo geral para o desenvolvimento das ações do PSE, assim como um link de acesso a 

documentos referentes aos “Impressos Gerais do PSE”, onde há disponíveis as principais fichas, 

documentos e impressos utilizados pelos profissionais para o planejamento e desenvolvimento 

das práticas de saúde do PSE no município de Niterói. Essas fichas foram produzidas pela 

coordenação do PSE de Niterói.  

Na aba “Metodologias”, há sete opções de oficinas participativas de diferentes 

temáticas, as quais podem ser feito o download em formato word. Na aba “Material de apoio”, 

há cinco links contendo as seguintes informações: Cadernos, Diretrizes, Manuais, Guias e 

Políticas Nacionais. Para cada link, há materiais disponíveis para download em formato pdf. 
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O quinto menu intitulado “Área do Educando” possui duas abas, são elas: “Material 

Educativo” e “Vídeos”. Esse menu oferece um espaço para os educandos acessarem conteúdos 

de saúde. Na aba “Material Educativo”, há cinco links com diferentes temáticas em saúde, 

incluindo cartilhas, manual do aluno e folheto em pdf para que os educandos possam fazer o 

download. Na aba “Vídeos”, há quatro vídeos sobre diferentes temáticas de saúde disponíveis 

para os alunos assistirem quando quiserem. 

 O sexto menu, “Informes de Saúde”, é um espaço disponível para adicionar chamadas 

e informações rápidas para o público-alvo. E o sétimo e último menu, “Contatos”, possibilita o 

envio de e-mail para dúvidas e mensagens em geral. Os dois últimos menus serão alimentados 

à medida que a coordenação do PSE iniciar a utilização do site. 

Vale ressaltar algumas outras características do site: quanto à utilização das imagens, 

todas são fotos produzidas durante as práticas educativas do PSE nas escolas pactuadas no 

município de Niterói, produzidas pela coordenação do PSE ou pelos profissionais envolvidos. 

Dessa forma, visando utilizar para fins de divulgação na pesquisa, a fim de garantir o anonimato 

dos profissionais e educandos nesse estágio de apresentação do site, as fotos foram apresentadas 

no site com os rostos borrados. 

 Quanto à opção de utilizar um chat, este pode ser linkado com o whatsapp, facilitando 

a interatividade e comunicação do internauta com a coordenação do PSE. No que tange às logos 

oficiais no cabeçalho do site, estas possibilitam um tom de seriedade e profissionalismo ao 

trabalho produzido. Além disso, a utilização das logos tem como objetivo indicar a principal 

base temática do site, o PSE; a instituição em que a pesquisadora que propôs e desenvolveu a 

tecnologia do site está vinculada, que é UFF. Posteriormente, poderá ser adicionada a logo da 

FME e FMS para sinalizar as instituições que de fato irão utilizar o site e fortalecer as parcerias. 

Ainda no rodapé do site, há links para o Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Dessa forma, 

as contas do PSE do Niterói, assim como as do MS e MEC, nessas mídias sociais citadas 

poderão ser linkadas ao site podendo facilitar o acesso do internauta. 

Quanto ao registro da TE, a mesma encontra-se registrada no eduCapes a fim de garantir 

proteção da produção intelectual da pesquisadora sob identificador: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/597894, o qual deverá ser utilizado para 

compartilhar ou citar este material. A respeito de direitos autorais diante da utilização da TE 

pela prefeitura de Niterói, será cedida a licença de livre utilização com prazo vitalício, por meio 

de um contrato de utilização, ou contrato de licença. Porém, a propriedade intelectual continuará 

da pesquisadora e dos participantes que produziram o site, em outras palavras, a TE não poderá 

ser revendida ou instalada em outras instituições sem o consentimento dos produtores. 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/597894
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Participaram da construção do site a pesquisadora/doutoranda, a 

orientadora/coordenadora do projeto, uma bolsista PIBIC e um Analista de Sistema/Técnico 

em Informática. Os três primeiros foram responsáveis por projetar a ideia do site, escolher a 

plataforma digital, pesquisar e selecionar os materiais iniciais para o site a fim de ilustrações. 

O último participante da produção fez a análise de navegabilidade, layout e estética, design 

responsivo, e tempo de resposta, visando garantir a usabilidade, aplicabilidade e funcionalidade 

do site, possibilitando, dessa forma, que a TE possa atender aos internautas.  

O Analista de Sistema/Técnico em Informática, conforme o seu relatório de análise do 

produto digital (Anexo 3, p. 240), ao observar os aspectos técnicos e de estética listados, atestou 

que o produto digital possui todos os seus links em funcionamento, levando o usuário aos 

destinos programados; o uso de menus de opções foi desenvolvido compatível com a atual 

prática de construção digital de produtos; a utilização de menu e submenu trouxe leveza e 

melhor compreensão para a navegabilidade no site; a estrutura da página principal e subpáginas 

segue o padrão convencional de construção de sites, otimizando a navegabilidade; a paleta de 

cores escolhida, vermelho e branco com azul para os destaques, trouxe harmonia e sintonia com 

as informações abordadas;  as tabelas e diagramação dos textos estão bem dimensionadas e 

harmonizadas com as imagens apresentadas; o produto foi esteticamente e tecnicamente 

funcional em computadores e smartphones; e que foram observadas otimizações nos tempos de 

acesso das imagens e das páginas, configurando o site como um produto de acesso rápido dentro 

dos padrões de mercado.  

  Desse modo, considera-se que o produto digital elaborado encontra-se pronto para ser 

utilizado no contexto do PSE, no município de Niterói. No entanto, sabe-se que para isso serão 

importantes atualizações e aprimoramento constantes, os quais poderão ser realizados ao longo 

do seu uso a partir da gestão do site pela coordenação do PSE do município. Assim, propõe-se 

como devolutiva e desdobramento deste estudo que o site construído seja apresentado para 

a Prefeitura do município de Niterói para que possa ser utilizado no contexto do PSE de Niterói, 

tornando-se, assim, uma ferramenta útil e prática, podendo ser fonte geradora de 

aprimoramento e melhorias das práticas educativas em saúde na escola. 
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8 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo destacou a importância de se discutir a inclusão das questões de saúde 

e a necessidade de condução do cuidado em saúde a partir de práticas educativas com temas 

relevantes para o cotidiano dos educandos. Sendo imprescindível amparar essas práticas 

ultrapassando o simples ato de transmitir informações ou oferecer o cuidado sob a forma de 

tratamento. Pois, embora ainda com muitas fragilidades e limitações, o PSE se apresenta como 

uma realidade em movimento de constante ampliação e transformação e que visto o seu 

potencial, merece ser investido na prática. Dessa forma, o presente estudo permitiu elucidar o 

importante papel da escola para a formação do sujeito, uma vez que, segundo a concepção de 

Freire, a dialogicidade, a contextualização, a problematização, a reflexão, a criticidade, a 

conscientização, a libertação, a emancipação, a autonomia e a transformação não se dissociam 

da prática educativa.  

O estudo atingiu os quatro objetivos propostos para a pesquisa. Quanto à análise dos 

PPPs, percebeu-se que das cinco escolas participantes, nenhuma contemplou os 12 eixos do 

PSE em seu PPP e/ou incluiu a participação da equipe de saúde em sua elaboração.  Quando 

analisado pelo ponto de vista a identificar conceitos e palavras relacionadas à prática educativa 

em saúde e promoção da saúde, constatou-se que há um reconhecimento da saúde e da educação 

como setores importantes na prática educativa e da necessidade de fortalecer as ações nas 

escolas por meio de metodologias mais participativas. No entanto, embora na missão, visão e 

princípio das escolas no PPP exista uma tendência para a prática educativa mais progressista, 

preocupada com a troca, contexto, visão crítica e autonomia dos educandos, quando é 

estabelecida uma relação entre os dados obtidos a partir dos depoimentos dos profissionais da 

saúde, da educação e de educandos, percebe-se que, em geral, a proposta do PPP não condiz 

com a prática realizada. Assim, ainda há um grande caminho a ser percorrido para que essas 

escolhas possam cumprir e atingir as propostas. 

Em relação à visão sobre promoção da saúde de profissionais da saúde e da educação, 

compreendeu-se que há uma dicotomia conceitual da promoção da saúde. Pois, ora a saúde é 

centrada no modelo biomédico, tendo a promoção da saúde como sinônimo de prevenção, além 

do desconhecimento da promoção pelos educandos, ora há um conceito mais amplo de saúde, 

possibilitando uma concepção de promoção da saúde mais atual e ampliada.  
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Quanto à forma como vem sendo desenvolvida a prática educativa em saúde e promoção 

da saúde realizada pelos profissionais da saúde e da educação com estudantes do 6º ano, a escola 

apresentou-se pouco participativa na execução das práticas, sendo percebida como tendo um 

papel restrito à organização do espaço físico e grupo de alunos, sendo ainda de responsabilidade 

dos profissionais da saúde a execução das ações. A escola pede socorro à saúde no que se refere 

aos problemas encontrados e clama urgência para a resolução. No entanto, na maioria das vezes, 

só a saúde e a educação não dão conta dessas demandas e isso acaba dificultando o 

desenvolvimento de práticas de promoção da saúde. Mostrando-se evidente que, no geral, as 

práticas ficam atreladas apenas ao setor saúde, com predominância de ações pontuais, 

fragmentadas, descontextualizadas e com acentuado aspecto normativo, prescritivo e de 

fundamentação biológica, sendo pouco efetivas para provocar mudanças que levem a opções 

mais saudáveis de vida com impacto para a promoção da saúde.  

  Diante disso, é possível afirmar que a abordagem das práticas educativas em saúde 

depende do pressuposto de promoção da saúde e consequentemente da concepção de saúde a 

qual se concebe. O contexto histórico e o próprio entendimento sobre saúde determinaram a 

explicação de promoção da saúde e sua aplicação prática.  Diante disso, há inúmeros desafios 

para que se possa alcançar um planejamento efetivo e assim práticas educativas em saúde com 

foco na promoção da saúde, tais como a necessidade de reorientação da concepção dos 

profissionais de saúde e educação sobre práticas educativas em saúde; a manutenção da 

responsabilização dos profissionais pelo insucesso dos programas de saúde; a sobrecarga do 

enfermeiro; a rotatividade de profissionais; a falta de motivação; a pouca interação e 

comunicação entre profissionais de saúde e educação; a construção de vínculo; o 

desdobramento dos achados; a contemplação dos 12 eixos do PSE; as dificuldades dos 

profissionais de saúde em conciliar a agenda da unidade para implementar o PSE e colocá-lo 

como rotina e, ainda, a aceitação e participação limitada dos profissionais da educação. Esses 

desafios constroem um nó importante que impede a implementação e o avanço da articulação 

dos setores da saúde e educação, do planejamento e do desenvolvimento das práticas educativas 

em saúde na escola e do PSE.  

Assim, as ações intersetoriais entre saúde e educação ainda são muito incipientes. 

Observou-se que não há parcerias regulares ou contínuas entre os setores saúde e educação. 

Ademais, apenas quando necessário. Logo, o planejamento no geral não acontece e quando 

ocorre ainda é de forma elementar. Vale destacar que ainda se vê nas escolas a predominância 

da atuação dos profissionais que ministram a disciplina de Ciências com a ideia de que possuem 

mais relação ou proximidade com a equipe de saúde. Já em relação à área da saúde, os 
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profissionais que mais participam das práticas educativas em saúde são enfermeiros, dentistas, 

técnicos de enfermagem e ACS, deixando clara a baixa apropriação do conceito de 

intersetorialidade entre os profissionais e fragilizando as práticas. 

Com relação ao último objetivo proposto, diante dos achados, elaborou-se, na última 

etapa da pesquisa, uma TE em formato digital, um site, como uma ferramenta para a prática 

educativa em saúde no ambiente escolar, visto que emergiu de sugestões dos participantes como 

um instrumento para o cuidado em saúde. Desse modo, propõe-se que o site construído como 

TE e produto da tese seja apresentado para a Prefeitura do município de Niterói como 

desdobramento do estudo para que possa ser utilizado no âmbito do PSE, nesse município, e 

que sirva de modelo e referencial para outros municípios brasileiros. 

É fato que as questões não se esgotam nesta investigação, então sugere-se que outras 

pesquisas sejam realizadas para ampliação do público-alvo e de outros cenários, gerando novas 

discussões e descobertas para possíveis generalizações dos resultados a partir de novas 

realidades e demandas. Além disso, há a necessidade de um posterior estudo de validação da 

TE construída e de ações dos governantes a fim de minimizar a exclusão digital, fomentando a 

inclusão digital de educandos e profissionais, o que poderá ser um facilitador para o acesso e 

utilização da TE em formato digital na prática educativa em saúde. 

Para a superação das fragilidades encontradas também é importante a promoção de 

oficinas e capacitação para os profissionais da saúde e da educação sobre conceito de saúde, 

promoção da saúde, metodologias ativas e sobre o próprio PSE para a posterior ampliação da 

discussão com os educandos. Além da constante escuta à realidade e à necessidade dos sujeitos 

envolvidos, junto ao apoio dos governantes com melhorias de trabalho, sendo necessário o 

afastamento do discurso de culpabilização dos profissionais, seja da saúde ou da educação. 

Ademais, os atendimentos das necessidades urgentes da escola precisam ser considerados e 

superados por meio de fortalecimento de redes de apoio, para que assim se possa criar um 

ambiente favorável para se pensar e promover saúde.  

Como limitações do estudo, sinaliza-se a dificuldade das escolas em acessar os 

responsáveis, o que também influenciou na dificuldade no retorno dos TCLE assinados. Além 

disso, em uma única escola participante, a coleta de dados com os educandos não foi realizada, 

visto que foi prejudicada por conta da dificuldade de acesso e apoio dessa escola para a 

realização das entrevistas com os educandos.  
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8.1 TESE DE CHEGADA 

 

Ao finalizar este estudo, considera-se que a tese de partida foi confirmada, ou seja:  

 

Os conceitos de saúde e promoção da saúde de profissionais da educação, da saúde e 

dos educandos se refletem no desenvolvimento da prática educativa em saúde com escolares do 

ensino fundamental. A prática educativa em saúde desenvolvida no ensino fundamental deve 

estar ancorada na concepção ampla de saúde e promoção da saúde. Tais conceitos subsidiaram 

a construção de uma Tecnologia Educacional Digital como uma ferramenta dinamizadora a ser 

implementada no Programa Saúde na Escola do município de Niterói. Dessa forma, a 

elaboração em conjunto de uma TE poderá contribuir no planejamento e desenvolvimento dessa 

prática como incentivo à autonomia, à dialogicidade, à contextualização, à problematização, à 

capacidade crítico-reflexiva, à conscientização, emancipação e libertação com consequente 

transformação da realidade. 
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10 APÊNDICES 
 
 

10.1 APÊNDICE 1: CRONOGRAMA  

 

Ano/ Semestre 
 

Etapas 

2017 2018 2019 2020 2021  

 1º 

sem. 
 2º 

sem. 
 1º 

sem. 
2º  

sem. 
1º  

sem. 
2º  

sem. 
1º 

sem.  
2º  

sem. 

1º 

sem. 
 

Elaboração do projeto 

de pesquisa 
X X X        

Levantamento 

Bibliográfico 
X X X X X X X X X  

Embasamento Teórico-

Metodológico 

X X X X X X X X X  

Defesa do projeto   X        

Encaminhamento do 

protocolo de pesquisa 

ao Comitê de Ética 

   X       

Contato com os 

participantes e coleta de 

dados 

    X X     

Elaboração e 

encaminhamento de 

artigo para periódico 

    X X X X X  

Análise e discussão dos 

dados 
     X X X X  

Exame de Qualificação        X  

Elaboração da TE        X X 

Elaboração do 

Relatório Final 
        X 

Entrega e defesa do 

relatório final de 

pesquisa 

        X 
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10.2 APÊNDICE 2: ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL 
 

Roteiro com principais pontos para análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas 

participantes  

 

1. Listar os componentes/partes que estruturam o PPP da escola. 

2. Conhecer a Visão e princípios da Escola. 

3. Identificar conceitos, palavras, disciplinas e/ou unidades curriculares relacionadas à prática 

educativa em saúde e promoção da saúde. 

4. Identificar se há participação da equipe de saúde na elaboração do PPP. 

5. Identificar se há a inclusão dos 12 eixos do PSE no PPP. 
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10.3 APÊNDICE 3: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE IDENTIFICAÇÃO – 

EDUCANDOS  

                                                                                                                                   
Nº________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO - ESTUDANTES 6º ANO  
 

                                                                                                                           
Data:___/___/___ 

 

Dados Pessoais 

Nome (Iniciais):________________________________________  

Cidade onde nasceu:______________________ Cidade onde mora:__________________ 

Idade:________ anos                Sexo:(   ) Feminino (   ) Masculino  

Cor ou Raça: (   ) Branco(a) (   ) Negro(a) (   ) Pardo(a) (   ) Amarelo(a) (   ) Indígena 

Religião: (   ) Não  (  ) Sim Qual?______________________________  

Mora com: (  ) Mãe (  ) Pai  (  ) Ambos os pais   (  ) Outros: 

___________________(identificar)  

O responsável participa das reuniões escolares? (   ) Sim  (   ) Não 

 

Dados dos Pais 

Idade do Pai:________ Estudou até que ano: ___________ Profissão: 

_______________ 

Idade da Mãe:_______ Estudou até que ano: ___________ Profissão: 

_______________ 

Seus pais são: (   ) Casados  (   ) União Estável  (   ) Separados 

                          (   ) Pai e/ou mãe falecidos (   ) Pai desconhecido 

 

 

Situação Familiar 

Qual a média salarial mensal: (   ) Menos de R$ 998,00  (   ) R$ 998,00 (   ) Mais de 

998,00       

(   ) Mais de R$ 1996,00  (   ) Acima de R$ 3992,00  (   ) Não sabe informar 

Quantas pessoas vivem na sua casa: _____   Quantas pessoas trabalham: _____ 

Tipo de Residência: (   ) Casa  (  ) Apartamento  (  ) Cortiço (  ) Sítio ou chácara   

(  ) Fazenda    (  ) Outro ___________________ 

Qual a situação do imóvel: (   ) Alugado  (   ) Próprio  (   ) Cedido  (   ) Financiado  

Quais as condições da moradia: (   ) Casa de tijolos (   ) Casa de madeira (  ) Luz   

(  ) Água encanada (  ) Tratamento de esgoto (  ) Asfalto  (  ) Coleta de Lixo 

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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10.4 APÊNDICE 04: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE IDENTIFICAÇÃO - 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Nº________ 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE IDENTIFICAÇÃO- 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 
 

                                                                                                                            
Data:___/___/___ 

 

Dados Pessoais 

Nome (Iniciais):________________________________________  

Naturalidade:________________________Município:____________________ 

Idade:_______ anos          Sexo:(  ) Feminino (  ) Masculino  

Cor ou Raça: (  ) Branco(a) (  ) Negro(a) (  ) Pardo(a) (  ) Amarelo(a) (  ) Indígena 

Religião: (  ) Não  (  ) Sim Qual?______________________________  

 

 

Dados Profissionais 

Unidade: (   ) Saúde    (   ) Educação 

Nível de instrução: _______________________  Profissão: 

______________________ 

Função:_________________________________ Tempo na Função atual: 

__________  

Vinculo empregatício:________________________ 

Possui alguma pós-graduação?(   ) Não  (  ) Sim 

Qual?__________________________ 

Trabalha em outra instituição? (   ) Não  (  ) Sim Quantas?________ 

Qual a sua média de renda mensal? 

(   ) até R$1000,00   (   )R$1000 a 2000,00  (    )R$2000 a 3000,00   (    ) Acima de 

R$3000,00  

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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10.5 APÊNDICE 5: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS EDUCANDOS 
 

 

 

1. O que é Saúde para você?  

2. O que é Promoção da Saúde para você? 

3. Existe alguma ação de educação em saúde da sua escola junto com a unidade de 

saúde? Qual? 

4. Você identifica atividades de promoção/melhoria da saúde na sua escola? Quais?  

5. Como são desenvolvidas as ações de saúde na sua escola?  

6. Quem desenvolve essas atividades? 

7. Quantas vezes essas ações acontecem na semana/mês/ ano na sua escola? 

8. O que você acha dessas ações?   

9. Como vocês participam? 

10. Quem escolhe os assuntos trabalhados nas ações educativas de saúde? 

11. Vocês participam da escolha desses assuntos? Como? 

12. Que assuntos de saúde você gostaria de aprender? Por quê? 

13. Como você gostaria que as ações de saúde acontecessem?  
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10.6 APÊNDICE 6: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 

Apresentação e aproximação: identificação do entrevistado, trajetória até o momento e 

atuação no PSE 

 

1. O que é Saúde para você?  

2. O que você entende como Promoção da Saúde? 

3. Qual a sua visão sobre promoção da saúde com escolares?  

4. Como é feita a articulação da sua unidade de saúde com a escola pactuada ao PSE 

para o desenvolvimento das ações de saúde?  

5. Quais profissionais do seu módulo de PMF participam das ações de promoção da 

saúde na escola? 

6. Como é a participação desses profissionais nas ações? O que eles fazem? 

7. Quais profissionais da escola participam das ações de promoção da saúde com vocês 

(equipe de saúde)? 

8. Como é a participação desses profissionais da educação nas ações? O que eles fazem? 

9. Como ocorre o planejamento das atividades de promoção da saúde?  

10. Quem participa desse planejamento? 

11. Quais atividades de promoção da saúde são desenvolvidas entre a sua unidade de 

saúde e Escola pactuada?  

12. Como vem sendo desenvolvida essas atividades de promoção da saúde na escola? 

13. Os interesses dos estudantes sobre saúde são identificados antes das ações? Como?  

14. Esses interesses são levados em conta no planejamento das ações? Como? 

15. Quando as ações de promoção da saúde acontecem? Há um período ou momento 

específico? Qual? 

16. Quais são os principais desafios das ações de promoção da saúde no ambiente 

escolar? 

17. Que ferramenta você recomendaria que fosse criada para auxiliar no planejamento 

das ações de promoção da saúde na escola? Por quê?  
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10.7 APÊNDICE 7: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 
 

Apresentação e aproximação: identificação do entrevistado, trajetória até o momento e atuação 

no PSE 

 

1. O que é Saúde para você?  

2. O que você entende como Promoção da Saúde? 

3. Qual a sua visão sobre promoção da saúde com escolares?  

4. Como é feita a articulação da sua escola com a unidade de saúde pactuada ao PSE 

para o desenvolvimento das ações de saúde?  

5. Quais profissionais da sua escola participam das ações de promoção da saúde na 

escola? 

6. Como é a participação desses profissionais nas ações? O que eles fazem? 

7. Quais profissionais da unidade de saúde participam das ações de promoção da saúde 

com vocês (equipe escolar)? 

8. Como é a participação desses profissionais da saúde nas ações? O que eles fazem? 

9. Como ocorre o planejamento das atividades de promoção da saúde?  

10. Quem participa desse planejamento? 

11. Quais atividades de promoção da saúde são desenvolvidas entre a sua escola e a 

unidade de saúde pactuada?  

12. Como vem sendo desenvolvida essas atividades de promoção da saúde na escola? 

13. Os interesses dos estudantes sobre saúde são identificados antes das ações? Como?  

14. Esses interesses são levados em conta no planejamento das ações? Como? 

15. Quando as ações de promoção da saúde acontecem? Há um período ou momento 

específico? Qual? 

16. Quais são os principais desafios das ações de promoção da saúde no ambiente 

escolar? 

17. Que ferramenta você recomendaria que fosse criada para auxiliar no planejamento 

das ações de promoção da saúde na escola? Por quê?  
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10.8 APÊNDICE 8:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Dados de identificação 
Título do Projeto: “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e ambiência 

escolar”                     

Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza         Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 
Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 
Outras formas de contato com o pesquisador: tatianemarinz@yahoo.com.br 
Nome do voluntário: __________________________________________     Idade: _____ anos  
O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente no projeto de pesquisa “Práticas 

educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e ambiência escolar”, de responsabilidade 

da pesquisadora Tatiane Marinz de Souza e ProfªDrª. Vera Maria Sabóia. Os objetivos da pesquisa são: 

1) Descrever a visão de promoção da saúde e como vendo sendo desenvolvida a prática educativa em 

saúde realizada pelos profissionais da saúde e da educação; 2) Discutir sobre a prática educativa em 

saúde e promoção da saúde na visão desses profissionais e dos educandos do 6º ano; e 3) Elaborar 

participativamente um instrumental de orientação para ser aplicado no contexto do PSE de Niterói, RJ. 

Esta pesquisa é importante, pois a escola deve ser um local de educação em saúde, devendo ser utilizada 

como um espaço para tratar de questões de promoção da saúde. Você não precisa participar se não 

quiser, é um direito seu, e não terá nenhum problema se desistir. Serão realizadas entrevistas e rodas de 

conversas onde serão coletados os dados para a pesquisa. As conversas serão gravadas por um aparelho 

de MP3. Esta pesquisa, como qualquer outra pesquisa com pessoas, poderá produzir riscos, porém 

evitaremos ao máximo que isso aconteça para que evitem que os participantes e sua família sejam 

prejudicados e que não se sinta intimidado ou desconfortável em participar da pesquisa, como: não será 

utilizado nenhum procedimento invasivo e de nenhuma forma será comprometida a integridade física 

ou moral dos participantes, os mesmos poderão expor as suas opiniões, conhecimento, duvidas, 

inquietações ou até mesmo se recusar a participar sem que aconteçam intimidações ou outras atitudes 

que prejudiquem os participantes do estudo, preservando assim, o emocional e evitando o desconforto 

dos participantes. Há coisas boas que podem acontecer com essa pesquisa como estimular as práticas de 

educação em saúde nas escolas de forma participativa, contribuindo para mudanças no dia a dia, 

promovendo saúde. Não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações 

disponibilizadas pelos participantes. Os resultados da pesquisa serão apresentados e publicados em 

revistas científicas, mas sem identificação do seu nome. Se você tiver alguma dúvida, você pode 

perguntar a pesquisadora. Os telefones e e-mail estão na parte de cima desse texto. Este documento será 

elaborado em duas vias, sendo que uma ficará com o participante e a outra via será arquivada pelo 

pesquisador. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Este projeto foi aprovado pelo 

CEP desta instituição sob nº 01430918.4.0000.5243. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas: E-mail: etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 26299189. 
Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado, concordo com a 

minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito e (    ) autorizo / (    ) não 

autorizo ser fotografado e/ou filmado.  
Niterói, _____ de ____________ de_______. 

 _______________________________                           ________________________________ 

  (Nome e assinatura do participante)                            (Nome e assinatura da pesquisadora) 

_______________________________                            ________________________________ 
(Nome e assinatura da Testemunha 1)     (Nome e assinatura da Testemunha 2)  

mailto:etica@vm.uff.br
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10.9 APÊNDICE 9:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

REPRESENTANTES LEGAIS DOS EDUCANDOS 
Dados de identificação 
Título do Projeto: “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e ambiência 

escolar” 
Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza      Orientadora:  Profª Drª Vera Maria Sabóia 
Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 
Outras formas de contato com o pesquisador: tatianemarinz@yahoo.com.br 
Nome do responsável legal: ______________________________  

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) permitir a participação voluntária do(a) aluno(a) 

________________________, de idade _____ anos, no projeto de pesquisa “Práticas educativas em 

saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e ambiência escolar”, de responsabilidade da 

pesquisadora Tatiane Marinz de Souza e Profª Drª. Vera Maria Sabóia. Os objetivos da pesquisa são 1) 

Descrever a visão de promoção da saúde e como vendo sendo desenvolvida a prática educativa em saúde 

realizada pelos profissionais da saúde e da educação; 2) Discutir sobre a prática educativa em saúde e 

promoção da saúde na visão desses profissionais e dos educandos do 6º ano; e 3) Elaborar 

participativamente um instrumental de orientação para ser aplicado no contexto do PSE de Niterói, RJ. 

Esta pesquisa é importante, pois a escola deve ser um local de educação em saúde, devendo ser utilizada 

como um espaço para tratar de questões de promoção da saúde. Você não precisa autorizar a participação 

do aluno se não quiser, é um direito seu, e o aluno(a) não terá nenhum problema se desistir. Serão 

realizadas Rodas de conversas e entrevistas onde serão coletados os dados para a pesquisa. As conversas 

serão gravadas por um aparelho de MP3. Esta pesquisa, como qualquer outra pesquisa com pessoas, 

poderá produzir riscos, porém evitaremos ao máximo que isso aconteça para que evitem que os 

participantes e sua família sejam prejudicados e que não se sinta intimidado ou desconfortável em 

participar da pesquisa, como: não será utilizado nenhum procedimento invasivo e de nenhuma forma 

será comprometida a integridade física ou moral dos participantes, os mesmos poderão expor as suas 

opiniões, conhecimento, duvidas, inquietações ou até mesmo se recusar a participar sem que aconteçam 

intimidações ou outras atitudes que prejudiquem os participantes do estudo, preservando assim, o 

emocional e evitando o desconforto dos participantes. Há coisas boas que podem acontecer com essa 

pesquisa como estimular as práticas de educação em saúde nas escolas de forma participativa, 

contribuindo para mudanças no dia a dia, promovendo saúde. Não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações disponibilizadas pelos participantes. Os resultados da pesquisa 

serão apresentados e publicados em revistas científicas, mas sem identificar as crianças que 

participaram. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora. Os telefones estão na 

parte de cima desse texto. Este documento será elaborado em duas vias, sendo que uma ficará com o 

responsável do aluno(a) e a outra via será arquivada pelo pesquisador. Os Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo 

seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. 

A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca 

garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição sob nº 

01430918.4.0000.5243. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminens, por e-mail ou telefone, 

de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail: etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 26299189.   

Eu,____________________________, responsável legal por __________________________, declaro 

ter sido informado, concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito e ( ) autorizo /(  ) não autorizo fotografias e/ou filmagens. 
Niterói, _____ de ____________ de_______. 

______________________________                      _______________________________ 
(Nome e assinatura do responsável legal)             (Nome e assinatura da pesquisadora) 
_______________________________                    __________________________________ 

(Nome e assinatura da Testemunha 1)   (Nome e assinatura da Testemunha 2)  

mailto:etica@vm.uff.br
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10.10 APÊNDICE 10: TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E/OU ÁUDIO PARA OS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

Dados de identificação:  

Título do Projeto: “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e 

ambiência escolar” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

Outras formas de contato com o pesquisador: tatianemarinz@yahoo.com.br 

Nome do voluntário: __________________________ Idade: ____anos 

 

Pelo presente instrumento de cessão de imagem e/ou áudio, eu 

____________________________________________de maneira inteiramente gratuita e sem 

fins lucrativos, estou cedendo os direitos autorais, autorizando a utilização da minha imagem 

/voz no projeto de pesquisa intitulado “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da 

promoção da saúde e ambiência escolar”das pesquisadoras Tatiane Marinz de Souza e ProfªDrª 

Vera Maria Sabóia, o qual possui como objetivos: 1) Descrever a visão de promoção da saúde 

e como vendo sendo desenvolvida a prática educativa em saúde realizada pelos profissionais 

da saúde e da educação; 2) Discutir sobre a práticaeducativa em saúde e promoção da saúde na 

visão desses profissionais e dos educandos do 6º ano; e 3) Elaborar participativamente um 

instrumental de orientação para ser aplicado no contexto do PSE de Niterói, RJ. 

 

Niterói, ____de _________de __________. 

 

 

________________________________                         ________________________________  

(Nome e assinatura do responsável legal)                              (Nome e assinatura da pesquisadora) 

 

_____________________________                               ________________________________ 

(Nome e assinatura da Testemunha 1)                                   (Nome e assinatura da Testemunha 2) 
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10.11 APÊNDICE 11: TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E/OU ÁUDIO PARA OS 

REPRESENTANTES LEGAIS DOS EDUCANDOS 

 

Dados de identificação:  

Título do Projeto: “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e 

ambiência escolar” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Orientadora:ProfªDrª Vera Maria Sabóia 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

Outras formas de contato com o pesquisador: tatianemarinz@yahoo.com.br 

Responsável legal: __________________________ 

 

 

Pelo presente instrumento de cessão de imagem e/ou áudio, eu, 

__________________________________ como responsável legal do(a) aluno(a) 

__________________________________, de _______ anos, de maneira inteiramente gratuita 

e sem fins lucrativos, estou cedendo os direitos autorais, autorizando a utilização da imagem / 

voz do(a) aluno(a) no projeto de pesquisa intitulado “Práticas educativas em saúde: o 

fortalecimento da promoção da saúde e ambiência escolar” das pesquisadoras Tatiane Marinz 

de Souza e ProfªDrª Vera Maria Sabóia, o qual possui como objetivos: 1) Descrever a visão de 

promoção da saúde e como vendo sendo desenvolvida a prática educativa em saúde realizada 

pelos profissionais da saúde e da educação; 2) Discutir sobre a prática educativa em saúde e 

promoção da saúde na visão desses profissionais e dos educandos do 6º ano; e 3) Elaborar 

participativamente um instrumental de orientação para ser aplicado no contexto do PSE de 

Niterói, RJ. 

 

Niterói, ____de _________de __________. 

 

________________________________                 __________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável legal)          (Nome e assinatura da pesquisadora) 

 
______________________________                     _______________________________ 
(Nome e assinatura da Testemunha 1)                      (Nome e assinatura da Testemunha 2) 
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10.12 APÊNDICE 12: TERMO DE ASSENTIMENTO DOS EDUCANDOS 

Dados de identificação 
Título do Projeto: “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e ambiência 

escolar” 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza   Orientadora: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

Outras formas de contato com o pesquisador: tatianemarinz@yahoo.com.br 
Nome do aluno(a): __________________________ Idade: _______anos 
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento 

da promoção da saúde e ambiência escolar”. Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber 

como vendo sendo desenvolvida a prática educativa em saúde com vocês, a visão de promoção da saúde 

e produzir juntos um instrumental de orientação para essas ações. Você não precisa participar da pesquisa 

se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. Serão realizadas Rodas de 

conversas e entrevistas onde serão coletados os dados para a pesquisa. As conversas serão gravadas por 

um aparelho de MP3. Esta pesquisa, como qualquer outra pesquisa com pessoas, poderá produzir riscos, 

porém evitaremos ao máximo que isso aconteça para que você participe sem que se sinta intimidado ou 

desconfortável em participar da pesquisa. Há coisas boas que podem acontecer com essa pesquisa como 

estimular as práticas de educação em saúde nas escolas de forma participativa, contribuindo para 

mudanças no dia a dia, promovendo saúde. Não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos 

as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os 

alunos que participaram da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora. 

Os telefones e e-mail estão na parte de cima desse texto. Existem grupos chamados de Comitês de Ética 

em Pesquisa (CEPs) compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas e leis. A resposta dos CEPs leva 

em consideração os benefícios e riscos, procurando diminuir eles e garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos. Este projeto foi aprovado pelo CEP da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) sob nº01430918.4.0000.5243.Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, você pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-

mail: etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 26299189. 
 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa e (    ) autorizo / (    ) não 

autorizo ser fotografado e/ou filmado. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir 

que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  
 

Niterói, ____de _________de __________. 

 

_____________________________                             _______________________________ 
(Nome e assinatura da (o) aluna(o))                             (Nome e assinatura da pesquisadora) 

 
____________________________                           ______________________________ 
(Nome e assinatura da Testemunha 1)                      (Nome e assinatura da Testemunha 2) 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br


234 

 

 

 

 

10.13 APÊNDICE 13: TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E/OU ÁUDIO PARA OS 

EDUCANDOS 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Práticas educativas em saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e 

ambiência escolar” 

Pesquisador Responsável: Tatiane Marinz de Souza 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Orientadora:ProfªDrª Vera Maria Sabóia 

Telefones para contato: (21) 99877-6102 / (21) 99976-4275 

Outras formas de contato com o pesquisador: tatianemarinz@yahoo.com.br 

Nome do aluno(a): __________________________ Idade: ____anos 

 

Eu, ______________________________ de maneira inteiramente gratuita, estou autorizando 

a utilização de minha imagem /voz no projeto de pesquisa intitulado “Práticas educativas em 

saúde: o fortalecimento da promoção da saúde e ambiência escolar”das pesquisadoras Tatiane 

Marinz de Souza e ProfªDrª Vera Maria Sabóia. Entendi que a pesquisa deseja saber como 

vendo sendo desenvolvida a prática educativa em saúde com vocês, a visão de promoção da 

saúde e produzir juntos um instrumental de orientação para essas ações. 

 

Niterói, ____de _________de __________. 

 

_______________________________                    ____________________________________ 

       (Nome e assinatura da (o) aluna(o))                           (Nome e assinatura da pesquisadora) 

      _______________________________                    ____________________________________ 

       (Nome e assinatura da Testemunha 1)               (Nome e assinatura da Testemunha 2) 
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO 1: CERTIFICADO – FILIAÇÃO DA UFF / RIUPS 
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11.2 ANEXO 2: APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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11.3 ANEXO 3: RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PRODUTO DIGITAL – ANALISTA DE SISTEMAS 
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11.4  PRODUTOS DA TESE  

11.4.1 Anexo 4: Artigo Publicado 1 – OBJN
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11.4.2 Anexo 5: Artigo Publicado 2 - RESEARCH, SOCIETY AND  DEVELOPMENT 
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11.4.3 Anexo 6: Artigo Submetido – REBEN 
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11.4.4 Anexo 7: Capítulo de Livro 1 Publicado - INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM SAÚDE: 

AVANÇOS E DESAFIOS 
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11.4.5 Anexo 8: Capítulo de Livro 2 Publicado - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 

CUIDATIVO-EDUCACIONAIS  

 

 

 


