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RESUMO 

A abordagem do tema da saúde na escola, bem como sua articulação com a Educação 

enquanto setor possui muitas histórias contadas, cada uma contextualizada em interesses 

políticos e ideológicos específicos de cada momento sócio-histórico. No Brasil, o 

Programa Saúde na Escola (PSE), enquanto estratégia do Ministério da Saúde (MS) visa 

contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública da educação básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. O objetivo desse trabalho foi 

analisar como o PSE do município de Niterói-RJ construiu sua prática intersetorial da 

saúde com a educação, sob a ótica dos gestores e profissionais do município. Sob a 

perspectiva da Teoria da Produção Social da Saúde, a pesquisa procurou responder a 

seguinte questão norteadora: como são planejadas e executadas as práticas intersetoriais do 

Programa Saúde na Escola (PSE)? Por meio de uma pesquisa qualitativa foram realizados 

grupos focais com gestores e profissionais do PSE, entrevistas semiestruturadas com 

professores, diretores e profissionais da saúde que atuam no Programa, e, observação 

participante tanto nas reuniões dos grupos de trabalho do PSE como em uma das escolas 

prioritárias. Optou-se pela Análise de Conteúdo e as categorias empíricas que emergiram 

foram: saúde escolar na formação inicial; a saúde, o educar e o cuidar; precarização do 

trabalho e da vida; planejamento; educação em saúde; prevenção das doenças e promoção 

da saúde; e, intersetorialidade. Porém, a categoria que mais chamou a atenção foi a 

precarização do trabalho e da vida, principalmente relacionada ao Programa Médico de 

Família (PMF) e ao enfrentamento cotidiano das violências no território. Sobre a 

metodologia das intervenções do PSE de Niterói notou-se que os fundamentos teóricos e 

metodológicos de educação em saúde apresentaram as causas e os efeitos de práticas 

hegemônicas e contra hegemônicas. A avaliação antropométrica e as ações voltadas à 

higiene dos escolares foram as mais evidenciadas. Observou-se a influência de uma prática 

pedagógica tradicional, onde o individuo é responsabilizado por sua saúde. A tutoria dos 

profissionais nas intervenções realizadas com as crianças e suas famílias e a estratégia de 

persuasão baseada no risco prevaleceram. Porém, ao mesmo tempo, foram exemplificadas 

ações utilizando-se de metodologias lúdicas, sendo observado o protagonismo da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) na realização de tais ações. A intersetorialidade, 

reconhecida como potência do PSE se operada por meio do diálogo e da parceria, ainda 

encontra limites, sendo sugerido ao setor Saúde que o PSE não funcione na lógica de 

“apagar incêndio” de demandas do setor e, à Educação assumir lado a lado o compromisso 

com o PSE nos espaços de construção coletiva como os Grupos de Trabalho Intersetorial 

Municipal (GTI-M) e Intersetorial Regionalizado (GTI-R). Conclui-se que as condições de 

vida e de trabalho encontradas em Niterói foram determinantes para a construção do PSE 

no município, apesar de todas as dificuldades de formação e de articulação entre os setores, 

pontes estão sendo construídas pelos supervisores e profissionais do PMF, professoras e 

diretoras das escolas, assim como as redes colaborativas fortalecidas intra e 

intersetorialmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Saúde Escolar; Colaboração Intersetorial; Promoção 

da Saúde;  



 

 

ABSTRACT 

The approach to the theme of health in school, as well as its articulation with Education as 

a sector has many stories told, each one contextualized in specific political and ideological 

interests of each socio-historical moment. In Brazil, the Programa Saúde na Escola (PSE), 

as a strategy of the Ministry of Health (MH) aims to contribute to the integral training of 

students in the public basic education network through prevention, promotion and health 

care. The objective of this study was to analyze how the PSE of the city of Niterói-RJ 

constructed its intersectoral practice of health with education, from the perspective of the 

managers and professionals of the municipality. From the perspective of the Theory of 

Social Production of Health, the research sought to answer the following guiding question: 

how are the intersectoral practices of the PSE planned and executed? Through a 

qualitative research, focus groups were conducted with PSE managers and professionals, 

semi-structured interviews with teachers, directors and health professionals who work in 

the Program, and participant observation both in the meetings of the PSE working groups 

and in one of the schools priorities. Content Analysis was chosen and the empirical 

categories that emerged were: school health in initial training; health, education and care; 

precariousness of work and life; planning; Health education; disease prevention and 

health promotion; and, intersectoriality. However, the category that most attracted 

attention was the precariousness of work and life, mainly related to the Programa Médico 

de Família (PMF) and the daily confrontation of violence in the territory. On the 

methodology of interventions of the PSE of Niterói it was noticed that the theoretical and 

methodological foundations of health education presented the causes and effects of 

hegemonic and anti-hegemonic practices. The anthropometric evaluation and the actions 

directed to the hygiene of the students were the most evidenced. It was observed the 

influence of a traditional pedagogical practice, where the individual is responsible for his 

health. The mentoring of professionals in interventions with children and their families and 

the strategy of risk-based persuasion prevailed. However, at the same time, actions were 

exemplified using playful methodologies, and the role played by the Universidade Federal 

Fluminense (UFF) in the implementation of such actions was observed. The 

intersectoriality, recognized as a power of the PSE if operated through dialogue and 

partnership, still finds limits, and it is suggested to the Health sector that the PSE does not 

work in the logic of "putting out fire" demands of the sector and, to take on the 

commitment to the PSE in collective spaces such as Grupos de Trabalho Intersetorial 

Municipal (GTI-M) and Regionalizado (GTI-R). It is concluded that the living and working 

conditions found in Niterói were determinant for the construction of the PSE in the 

municipality, despite all the difficulties of formation and articulation between the sectors, 

bridges are being built by the supervisors and professionals of the PMF, teachers and 

school principals, as well as collaborative networks strengthened intra and intersectorally. 

 

KEY WORDS: School Health Services; Intersectoral Collaboration; Health Promotion. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Darei início a este trabalho situando um pouco da minha trajetória profissional e 

pessoal perante o objeto de investigação da dissertação. Sem dúvidas, essa trajetória exerce 

influência sobre o ser humano que está sempre em formação e em constante aprendizado. 

Meu percurso pessoal e profissional e os resultados da investigação sobre as 

práticas intersetoriais que perpassam pela Educação e Saúde no Programa Saúde na Escola 

(PSE), a qual foi realizada no município de Niterói no âmbito do Mestrado em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF), ratifica minha convicção de que a 

emancipação do sujeito vem com uma educação de qualidade e com uma condição de 

saúde que permita que esse indivíduo viva com plenitude seus desejos e sonhos, 

concretizando seu projeto de vida.  

Educação e Saúde, dois setores em destaque nessa pesquisa, fazem parte do meu 

campo de atuação profissional como Professor de Educação Física. Historicamente, tal 

profissão tem focalizado seu ensino e prática na constituição de um cidadão forte e 

saudável que contribua para a formação de um país desenvolvido. A Educação Física, em 

sua origem, sofreu a influência de saberes e práticas médicas e militares, o que explica a 

preponderância de uma perspectiva higienista e biologicista por traz de um discurso de 

busca pelo corpo belo e saudável. Tais influências sempre me incomodaram por acreditar 

em uma prática profissional que respeite a individualidade de cada sujeito e compreenda a 

história de vida de cada um.  

Porém, felizmente, em consequência dos estágios da graduação, tive a 

oportunidade de ampliar e diversificar minha formação, primeiramente passando por salas 

de aula na Educação Básica e tendo contato com a realidade de uma escola pública. 

Posteriormente, essa atuação foi substituída pela experiência enquanto pesquisador na 

saúde, onde por conta da realização da monografia sobre a rotina do professor de Educação 

Física nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), consegui contato com a área da saúde. 

Após completar o curso de graduação em Goiânia no final de 2014, fui para o sul do país 

em busca de compreender o que seria o trabalho multiprofissional na saúde.  

Foi durante a Residência Multiprofissional na cidade de Porto Alegre-RS que 

houve uma aproximação com o PSE, onde encontrei características e realidades que me 
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inquietaram. Tal inquietação me levou a buscar outros saberes, entre os quais destaco o 

encontro com a Saúde Coletiva e o Mestrado, onde pude dar corpo e voz aos meus 

questionamentos, realizando o estudo aqui apresentado. 

Vale dizer que, por conta do percurso e formação aqui descritos, busquei durante 

toda a realização da pesquisa uma visão crítica e não contemplativa das ações intersetoriais 

do PSE, que atualmente está presente de norte a sul do Brasil. 

2. INTRODUÇÃO 

A abordagem do tema da saúde na escola, bem como sua articulação com a 

Educação enquanto setor, possui muitas histórias contadas, cada uma contextualizada em 

interesses políticos e ideológicos específicos de cada momento sócio-histórico. 

Atualmente, é o PSE que possui maior destaque enquanto estratégia para contribuir para a 

articulação da saúde com a educação, por meio de atividades que promovam uma melhoria 

na qualidade de vida não só dos alunos, mas de sua família e comunidade, baseadas na 

concepção da Promoção da Saúde.  

Entretanto, o PSE enquanto estratégia do Ministério da Saúde (MS) para a 

superação de problemas de saúde no ambiente escolar, ainda possui muito a ser 

aprimorado. Alguns estudos vêm demonstrando dificuldades em sua condução e realização 

no ambiente escolar (CAVALCANTI et al., 2015; FONTANA, 2008). Dentre os desafios 

encontrados estão: a carência da articulação intersetorial, a culpabilização do indivíduo, a 

dificuldade de superação do modelo biomédico, a pouca participação social na definição 

das propostas, o não-empoderamento dos alunos e a falta da utilização de ações multi-

estratégicas para realizar a promoção da saúde descrita no decreto criador do PSE. 

Sendo assim, investigar as práticas intersetoriais pode ser um caminho para 

encontrar lacunas e auxiliar no processo de construção de propostas relacionadas à saúde 

do escolar mais próximas das necessidades da população, sobretudo em relação à condição 

de vida da população brasileira. Faz-se necessário compreender se, e de que modo, a 

determinação social do processo saúde-doença, em seus múltiplos condicionantes, é 

considerada no cotidiano de trabalho dos educadores e profissionais de saúde para que de 

fato sejam consolidadas práticas de cuidado e de gestão democráticas e participativas, sob 

a ótica da integralidade em saúde (CAVALCANTE et al., 2015). 
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Não se compreende um problema, seja ele de saúde ou de aprendizagem, olhando 

apenas por uma direção, é necessário observar o sujeito como um todo e não dividi-lo em 

partes. Para Campos (2000, 2003) o profissional de saúde, dentro da perspectiva da Clínica 

Ampliada, necessita entender a incorporação das fragilidades subjetivas e das redes sociais, 

para além dos riscos biológicos, como uma ampliação de seu repertório de ações, fazendo 

com que o sujeito potencialize a capacidade de lidar com os efeitos da inter-relação do que 

lhe é imanente e do que lhe é transcendente. O sujeito ativo na sua produção de saúde é 

capaz de perceber as complexidades das dimensões do humano e junto com o profissional 

de saúde (e também da educação, diga-se de passagem) participa da elaboração de escolhas 

e projetos (FIGUEIREDO; FURLAM, 2008). Sendo assim, é a partir dessa perspectiva que 

se encontra a coerência entre o que é proposto pelo PSE e as competências necessárias aos 

profissionais que executam as ações. 

Quando observamos o contexto escolar constatamos que ainda são necessárias 

reflexões e ações coletivas para se construir novos saberes sobre o fazer em saúde no 

âmbito do PSE. Uma vez pactuadas ações intersetoriais entre a Saúde e a Educação, 

passam a serem necessários recursos, organização e capacitação técnica dos profissionais 

para a realização dessas ações que, teoricamente, devem caminhar na direção da 

intersetorialidade. Mas, um dos limites para que tal direção se concretize pode ser a 

existência de poucos dados quantitativos e qualitativos que subsidiem o planejamento 

necessário. Akerman e colaboradores (2014) destacam a importância da elaboração de 

aporte teórico sobre a intersetorialidade para que as ações não sejam experimentos na 

gestão pública. De fato, após análise crítica da literatura sobre o tema, identificamos a 

necessidade de serem realizados mais estudos sobre a articulação intersetorial e os 

impactos nos processos de trabalho, na organização dos setores (saúde e educação) e na 

forma de financiamento dos programas. 

O presente estudo, justamente, além de contribuir cientificamente para a 

disponibilização de informações sobre práticas intersetoriais, que atualmente norteiam 

estratégias utilizadas em todas as políticas públicas brasileiras, tem a potencialidade de 

instrumentalizar e apoiar gestores e profissionais da saúde e educação na tomada de 

decisão em relação à sua prática intersetorial, por meio da realidade encontrada em Niterói, 
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município onde a pesquisa de campo foi desenvolvida e que está em sua quarta pactuação 

para implantação do PSE. 

Dessa forma, a investigação pode contribuir para reflexão sobre o programa e sua 

forma de articulação, tanto para os gestores quanto para os profissionais de saúde e 

educação, impactando de forma direta nos estudantes. Levando-se em consideração o 

contexto diferenciado de organização da Atenção Básica em Niterói, por meio do 

Programa Médico de Família (PMF) implementado em 1992, torna-se interessante 

investigar as particularidades que tal modelo traz ao PSE. 

Diante do exposto, sob a perspectiva da Teoria da Produção Social da Saúde, a 

pesquisa procurou responder a seguinte questão norteadora: como são planejadas e 

executadas as práticas intersetoriais do Programa Saúde na Escola (PSE) no município de 

Niterói? 

Buscando responder a tal questionamento e entender melhor o objeto em suas 

contradições e peculiaridades no cotidiano do planejamento e suas relações com o 

território, optamos em realizar uma pesquisa qualitativa. O trabalho de campo foi 

desenvolvido contando com a realização de grupos focais com gestores e profissionais do 

PSE, entrevistas semiestruturadas com professores, diretores e profissionais da saúde que 

atuam no Programa, e, observação participante tanto nas reuniões dos grupos de trabalho 

do PSE como em uma das escolas prioritárias, utilizando-se de um roteiro de observação e 

do diário de campo. 

A dissertação está organizada em sete capítulos com o objetivo de facilitar o 

entendimento e acompanhamento da investigação. O primeiro capítulo traz a apresentação 

do autor da pesquisa, assim como sua trajetória profissional e motivação para a realização 

da pesquisa. Já o segundo capítulo, enquanto introdução, contextualiza o problema 

investigado, apresenta a justificativa para realização do estudo e seus objetivos. 

No capítulo três, a partir de uma contextualização histórica sobre a entrada do 

tema da saúde no setor Educação, é apresentada e discutida, enquanto marco teórico 

adotado, a Teoria da Produção Social junto ao movimento da Saúde Coletiva. 

No quarto capítulo está apresentada a revisão de literatura produzida com base na 

discussão de “colaboração intersetorial”, termo utilizado para ilustrar intersetorialidade, 

junto ao Programa Saúde na Escola. Foram realizadas três estratégias de busca diferentes o 
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que possibilitou uma maior compreensão do perfil dos estudos realizados até o final do ano 

de 2018.  

O quinto capítulo trata da descrição dos métodos e técnicas de pesquisa que foram 

utilizados, ou seja, a metodologia. O capítulo abarca o desenho e abordagem do estudo, a 

caracterização do campo e dos sujeitos, os procedimentos e técnicas de coleta de dados, e 

por fim, a organização, tratamento e análise dos dados. 

Os resultados e a discussão da pesquisa estão no sexto capítulo trazendo as 

categorias de análise que emergiram do campo. Já o sétimo capítulo, denominado de 

considerações finais, estão as principais reflexões e a síntese da pesquisa desenvolvida no 

município de Niterói-RJ. 
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2.1 OBJETIVOS: 

 

 Objetivo geral 

Analisar como o Programa Saúde na Escola (PSE) do município de Niterói-RJ 

constrói sua prática intersetorial da saúde com a educação, sob a ótica dos gestores e 

profissionais do município. 

 

 Objetivos específicos 

1- Identificar as informações de caráter social, econômico e político existentes no processo 

de planejamento do PSE pelo Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) 

atuante na gestão 2017/2018. 

2- Compreender a percepção dos profissionais da educação e da saúde envolvidos no PSE 

em relação às práticas executadas por esses atores. 

3- Descrever o processo de realização das ações do PSE de uma regional de saúde de 

Niterói. 

4- Analisar os fundamentos teóricos e metodológicos de educação em saúde utilizados nas 

intervenções do PSE no município. 
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3. A ESCOLA COMO LUGAR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

A escola é, reconhecidamente, uma instituição que adiciona para o educando 

outro núcleo social com uma potencialidade de formação inigualável, colaborando tanto 

para processos de reprodução como de transformação social, a depender de momentos 

sócio-históricos, culturais, políticos e econômicos que impactam diferentemente nos seus 

objetivos e projetos político pedagógicos. Ao mesmo tempo, hoje a escola se configura 

como espaço social privilegiado para a problematização e intervenção nas questões de 

saúde e doença dos sujeitos nela inseridos. Mas, como as práticas de ensino e cuidado em 

saúde foram sendo articuladas no espaço escolar? Que atores e instituições ocuparam a 

cena nos diferentes momentos e com quais propósitos? 

Fundamentados no modelo das grandes instituições escolares do século XV ao 

XVII (jesuítas, doutrinários ou orotorianos), os colégios adotaram uma regra de disciplina 

diferente daquela presente na escola medieval, ou seja, não mais restrita ao processo de 

ensino, passando a incorporar a vigilância e o enquadramento da juventude. Segundo 

Philippe Ariès (1981), historiador francês, o objetivo dos colégios era proteger os 

estudantes das tentações da vida leiga de modo a preservar sua moralidade. Outra 

característica, é que havia dentro das salas de aula o convívio de alunos de diferentes 

idades (crianças, jovens e adultos). Tal instituição tornou-se instrumento para a educação 

da infância e da juventude em geral. 

No século XVIII o Estado não destruía nem conservava a ordem social que 

detinha, mas estabelecia uma relação entre o social e o econômico de acordo com seus 

interesses. Donzelot (1980) escreve, utilizando-se do que Foucault chama de práticas do 

campo bio-político, que houve uma proliferação das tecnologias políticas que investiam 

sobre o corpo, a saúde, as formas de se alimentar e de morar, as condições de vida, o 

espaço completo da existência. Nesse cenário, a população sempre foi alvo de 

manipulações de quem detinha o poder, a fim de manter uma ordem social confortável a 

eles próprios. 

A educação escolar pós século XVIII ganhou força com o discurso do progresso, 

garantindo à população certos aprendizados mínimos de leitura, escrita, cálculo, geometria 

e mecânica, além de ampliação da cultura, para suprir demandas de uma sociedade 

reurbanizada e burguesa. Foi neste período que a escola estatal emergiu, primeiramente na 
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Alemanha e na França gerando pertinentes pesquisas sobre a intervenção do Estado sobre a 

educação e a higiene social, pelos estudiosos Jacques Donzelot e Philippe Ariès. 

A herança deste modelo chega ao Brasil no século XIX e passa a ter legitimidade 

dentro da formação dos cursos da saúde por meio dos currículos e projetos pedagógicos 

fundamentados no tradicionalismo. Nesse período houve no Brasil a importação de um 

modelo de comportamento dito civilizado, baseado nos costumes europeus que 

determinavam como comer, como vestir e como sentar-se à mesa. A determinação do 

comportamento também foi materializada nas regras de higiene, que naquele período 

histórico seriam reconhecidas como marcas de civilidade. A família e a escola eram as 

instituições responsáveis por repassar o conjunto de regras para as crianças, o que segundo 

os governantes garantiria o desenvolvimento e o progresso do país (LIBANEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2009). 

Este recorte histórico foi determinante para pensar a Educação que possuímos no 

Estado Brasileiro hoje. Portanto, tal recorte nos mobiliza a refletir a partir do contexto 

histórico de opressão e imposição de regras e costumes, onde as marcas de civilidade 

precisavam estar marcadas a todos os indivíduos da sociedade capitalista, onde se buscava 

o corpo saudável e produtivo para “doar” a nação brasileira. 

3.1 A DOMESTICAÇÃO DO CORPO E RELAÇÃO COM O CAPITAL 

A preocupação com o corpo produtivo e saudável repercute até hoje quando se 

observa que grande parte das notícias nos telejornais ou revistas proporcionam dicas e 

receitas de como viver bem e feliz. De toda essa tentativa exacerbada de controle do corpo 

é aflorado uma série de questionamentos, muitos deles ainda sem respostas. Todos temos o 

mesmo conceito de felicidade? O que nos torna diferentes não é exatamente o „modo de 

andar a vida‟ de acordo com as condições que nos são proporcionadas? (CARNEIRO 

JUNIOR; JESUS; CREVELIN, 2010). Capturados como todos e todas estamos pelo modo 

de produção capitalista, vale ainda nos interrogarmos: Como o conceito de Capital nos 

ajuda a pensar na constituição de um corpo sempre produtivo? 

Para reflexão deste campo, trouxemos István Mészáros (1930) que em seu livro 

“A educação para além do Capital” trata da educação sob a lógica do Capital. Sobre o 

tema, primeiramente, deve-se entender que existe um antagonismo entre o capital e o 
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trabalho, com uma expressiva dominação do capital sobre o trabalho e suas formas de 

organização. O sistema capitalista em que vivemos está regido dentro de uma articulação 

hierárquica e contraditória do capital, onde não importa o tamanho das unidades 

constituintes (comandados e comandantes) para o processo de tomada de decisão que é do 

topo para a base, como exemplifica o seguinte trecho: 

[...] o modo de tomada de decisão do capital – em todas as variedades conhecidas 

ou viáveis do sistema do capital- há forçosamente de ser alguma forma 

autoritária de administrar empresas do topo para a base. Entende-se, portanto, 

que toda conversa de dividir o poder com a força de trabalho, ou de permitir a 

sua participação nos processos de tomada de decisão do capital, só existe como 

ficção, ou como camuflagem cínica e deliberada da realidade. (MÉSZÁROS, 

1930, p. 27-28)  

Desse modo, pode-se chamar de sistema do capital, um modo totalizador de 

controle sociometabólico, sob uma lógica onde a sociedade é dividida em classes sociais 

com funções produtivas e distributivas (ajustáveis). Logo, o corpo (saudável e produtivo) é 

a principal ferramenta para a execução do trabalho, ou seja, avançar no funcionamento da 

“máquina”, independente das condições existentes no tempo e no espaço. Nessa 

perspectiva a escola ocupa uma funcionalidade, principalmente, para uma classe social 

específica, a classe trabalhadora/pobre. Também por esse motivo foi ratificado o valor das 

tarefas educativas para essa camada da sociedade. 

O pensamento de domesticação do corpo e seus hábitos foi o precursor da 

revalorização das tarefas educativas das crianças. O Estado realizou uma reorganização dos 

comportamentos educativos com estratégias diferentes. Para a classe burguesa a medicina 

doméstica traria a resolução dos problemas advindos da influência negativa que os 

serviçais exerciam sobre as crianças, de modo que os pais agora exerciam uma vigilância 

sobre esses serviçais. Com esse intuito os médicos elaboraram livros sobre a criação, a 

educação e a medicalização das crianças, assim como guias e dicionários de higiene para 

uso das famílias (DONZELOT, 1980). A consolidação da medicina doméstica pela família 

burguesa veio devido à mudança no modo de tratamento e cuidado das crianças, 

propositalmente mudando os tratamentos médicos das doenças e dos hábitos de higiene. 

Para as crianças pobres o processo de reorganização das práticas educativas coube 

à “economia social” (DONZELOT, 1980). A filantropia foi pensada para diminuir o custo 

social da reprodução, a fim de obter um número desejável de trabalhadores com um 
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mínimo de gasto público. Fundamentada na higiene social, as práticas sobre as crianças 

eram vistas como ciência econômica, onde o homem era visto como máquina animal e o 

higienista como engenheiro da máquina humana para melhor aproveitá-lo físico e 

profissionalmente. A educação da infância foi invisibilizada na relação adulto-criança, pois 

as crianças eram muitas vezes exploradas por seus pais ou ditas inimigas da ordem social. 

A economia da sociedade liberal ordenou ao Estado a responsabilização na totalidade das 

medidas relativas à higiene pública e privada, a educação e à proteção dos indivíduos. Por 

meio da norma impositiva os higienistas forçavam uma adaptação positiva dos indivíduos a 

esse regime. 

Ao longo da história da educação diferentes processos de ensino-aprendizagem e 

formação foram constituídos, desde o tempo em que a educação era um privilégio de 

poucos e ocorria dentro das famílias e da igreja. Hoje o que se tem na realidade brasileira é 

o acesso universal a educação como um direito garantido pela Constituição Federal de 

1988. Entretanto, em sua forma atual, a educação ainda reproduz um projeto político 

pedagógico que foi proposto para suprir demandas situadas no século XVIII, ou seja, no 

período inicial da sociedade industrial onde havia muita carência em relação à qualificação 

das pessoas para o trabalho dentro do sistema do capital. 

3.2. A POBREZA NO BRASIL, A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA E A MUDANÇA 

A PARTIR DAS POLÍTICAS DE ESTADO 

Uma vez contextualizado breve e historicamente no cenário internacional os atores 

e forças que interviram na educação, higiene social e controle sobre os corpos produtivos 

no âmbito da formação de uma sociedade capitalista, apontaremos a partir de agora alguns 

dados e situações que ilustram como se deu tal processo histórico no cenário nacional. 

A mortalidade infantil no Brasil no século XIX representava mais de 51,9% da 

mortalidade total da população e a „ignorância‟ era tida como a principal causa das mortes 

(COSTA, 2004). A „população ignorante‟ foi caracterizada como aquela que não possuía o 

modo de vida europeu, os hábitos de higiene e o seu acesso à cultura. Visto isso, o combate 

à ignorância se dava pelo o ensino nas escolas, que além de ensinar a contar, ler e escrever 

instruiria os escolares a prevenir e erradicar doenças por meio de intervenção médica no 

ambiente escolar, como legado da medicina doméstica que influenciou uma mudança 
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importante nos hábitos familiares na Europa e na França durante os séculos XVI ao XVIII 

(DONZELOT, 1980). 

A criação de cargos como inspetor escolar, delegado de ensino e inspetor médico-

escolar, com papel fiscalizador de comportamentos e detecção de anormalidades no 

desenvolvimento das crianças, ilustra como tal parceria ganhou institucionalidade no 

ambiente escolar (ZUCOLOTO; PATTO, 2007). Nesse contexto, ligada ao modo de 

produção capitalista, pouco a pouco a atenção às questões de saúde começaram a ganhar 

espaço dentro da comunidade escolar. 

A trajetória e problematização dos processos de educação em saúde passam a 

caminhar na direção do controle e da prevenção do adoecimento, seguindo um modelo 

higienista, preventivista e normativo que de modo verticalizado, determinava o conteúdo 

em saúde a ser discutido nas escolas. Esse modelo prescritivo e controlador dos 

comportamentos, que concebe a saúde em seu sentido restrito, teve peso considerável no 

desenho das Políticas de Saúde e Educação do Brasil e ainda se reflete nas práticas atuais 

no ambiente escolar (SILVA; BODSTEIN, 2016). Para que algum contraponto a tal 

modelo hegemônico fosse constituído, a produção social da saúde tornou-se um tema 

discutido dentro das escolas avançando aos poucos para a consolidação desse pensamento 

contra-hegemônico.  

Sobre a produção social da saúde, o tema alimentação e nutrição foi um marco na 

mudança de pensamento acerca da determinação social da saúde no Brasil. Josué de 

Castro, quando publica seu livro „Geografia da Fome‟ em 1946, coloca que a fome é um 

problema político, um fenômeno social e não de ordem natural. O autor é considerado o 

pioneiro ao tratar do tema da segurança alimentar moderna, pois defendia que para superar 

o problema da fome era necessário ajudar os países em desenvolvimento a produzir seus 

próprios alimentos. 

A questão socioeconômica dos sujeitos compõe um importante elemento das 

condições de vida que os permite (ou não) viver com qualidade de vida. O histórico das 

condições de vida da população mais pobre no país é marcado pela qualidade ruim da água 

e a falta de alimentos, entre outros fatores determinantes para a morte de milhares de 

pessoas no semiárido brasileiro desde 1877. Apenas no ano de 1993, em resposta à grande 
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pressão dos movimentos sociais, a questão do direito à alimentação passa a ser abordada 

no âmbito da segurança alimentar e dentro das políticas públicas. 

O Programa Fome Zero, criado no ano de 2000, tinha por objetivo o 

enfrentamento ao problema da fome no país.  O diferencial deste era a coordenação dos 

demais programas com o mesmo objetivo. Mais tarde, tornou-se o Programa Bolsa 

Família, que tem um papel importante na agricultura familiar, ao estimular que as famílias 

que possuíam terra pudessem produzir seu próprio alimento e até mesmo comercializar. 

Houve um importante incentivo, por parte do governo federal, para que os alimentos 

orgânicos produzidos pelos agricultores locais chegassem às escolas, de forma a gerar 

ganhos a economia das famílias e consequentemente, melhoras nas condições de saúde dos 

escolares. Essa parceria, entre produtores locais e as prefeituras fazia movimentar o 

mercado de consumo da economia local. Além disso, houve uma maior preocupação em 

relação à qualidade nutricional dos alimentos que os escolares recebiam em sua dieta no 

período em que estavam na escola (HISTÓRIAS DA FOME NO BRASIL, 2017). Tais 

avanços em políticas públicas sociais fizeram com que o Brasil em 2014 saísse do Mapa da 

Fome segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 

Porém com o aumento do desemprego, cortes nos programas sociais e com uma agenda 

política que autoriza a retirada desses direitos já alcançados, o Brasil progride no risco de 

regressar ao Mapa da Fome. 

De acordo com dados do Observatório de Análise Política em Saúde (2017), as 

principais políticas públicas implementadas nos eixos saúde e infância no país foram: as 

intervenções voltadas à proteção e identificação de crianças em situação de violência; as 

ações intersetoriais realizadas em parceria com as escolas e nas áreas da alimentação e 

nutrição infantil; e o combate à mortalidade das crianças (OBSERVATÓRIO DE 

ANÁLISE POLÍTICA EM SAÚDE, 2017).  

Com este breve histórico que demarca como vem se processando a participação 

do Estado nas Políticas de Saúde e Educação no Brasil, o desafio está em manter os 

avanços incorporados por meio das políticas públicas que levam em conta as condições de 

vida da população mais pobre, enfrentando qualquer tipo de retrocesso, principalmente em 

relação à preservação de recursos próprios, pois sem recursos nenhuma política pública é 

sustentada (GIOVANELLA et al., 2018). 
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3.3 A TEORIA DA PRODUÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E AS CONTRIBUIÇÕES DA 

SAÚDE COLETIVA  

O histórico da teoria da determinação social da saúde revela sua construção por 

meio do caráter crítico às analises sobre a saúde dos indivíduos e populações relacionada 

ao ordenamento social. No século XIX, alguns pesquisadores começavam a identificar o 

processo saúde-doença através deste viés, principalmente analisando as condições de vida 

do proletariado social (FLEURY-TEIXEIRA; BRONZE, 2010). Rudolf Virchow 

considerava que a estrutura de classe também estava relacionada à origem das doenças e 

realizou estudos na Alta Silésia e em Berlim comprovando a determinação social na 

distribuição das enfermidades. O autor afirmava que a criação de serviços de saúde sem 

medidas de transformação social apenas levaria a impotência dos profissionais e a 

sobrecarga de trabalho (ROCHA; AKERMAN, 2016). 

A Teoria da Produção Social da Saúde segundo Rocha e David (2015) apresenta-

se como um referencial teórico, que assume a saúde como um fenômeno eminentemente 

humano e social em uma abordagem complexa, histórica, política e cultural do processo 

saúde-doença nos indivíduos, e não apenas como fato biológico-natural para discussão de 

dados epidemiológicos individuais, assegurando, assim, a relação entre o biológico e o 

social (FLEURY-TEIXEIRA; BRONZO, 2010). Foi nesse pressuposto que a pesquisa foi 

desenvolvida, assim como a análise dos dados empíricos encontrados. 

a) A Teoria da Produção Social da Saúde na América Latina 

A América Latina no século XX ocupava uma condição periférica na ordem 

mundial, onde os movimentos sociais e os intelectuais enfrentam o dilema da 

subalternidade nas relações internacionais procurando superar “nichos de miséria e 

subdesenvolvimento”. Em busca dessa superação, alguns pesquisadores (Mário Magalhaes, 

Carlos Gentille de Melo e Samuel Pessoa) denominam o subdesenvolvimento como uma 

“fase”, apostando na lógica “desenvolvimentista” muito criticada por aderir à ideia de 

“adoecer menos para produzir mais”. Foi a partir de 1960 que constataram que a crise - em 

que vivemos até hoje, não é apenas econômica e sim, política, ideológica e social 

(ROCHA; AKERMAN, 2016). 
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Em 1978, a partir da Declaração de Alma-Ata, houve uma mudança no cenário da 

saúde onde questões e princípios fundamentais, especialmente em relação ao direito à 

saúde, ao papel do Estado e a atenção primária como porta de entrada do sistema de saúde, 

foram consolidados (NUNES, 2006). Em 2006 foi criada no Brasil a Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), que define os determinantes sociais 

como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de 

risco na população, conforme estabelecido pelo CNDSS em 2007. 

Muitos autores latino-americanos, como Jaime Breilh e Roberto Passos Nogueira, 

criticam a limitação dos estudos sobre os determinantes sociais (DSS), onde apontam para 

causalidade social dos problemas sociais que é facilmente perceptível, ou mesmo, 

produzem estudos que se limitam a identificar correlações entre variáveis sociais e eventos 

de morbimortalidade na população, não avançando do que se pretendia nos anos de 1970 e 

1980, ao contrário, podendo encontrar uma perspectiva explicativa reduzida presente nas 

análises (NOGUEIRA, 2010). Podendo não auxiliar a mudar a situação de iniquidades e 

combater a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos.  

Nesse cenário político ideológico de luta dos movimentos contra-hegemônicos, da 

Medicina Social e a Saúde Coletiva, foram estabelecidos princípios básicos para a reforma 

na saúde em 1970 no Brasil, com embasamento do discurso sanitarista. Sobre tais 

princípios, destacam-se: a saúde das pessoas é um interesse da sociedade; as condições 

econômicas e sociais influenciam as condições de saúde, ou sua ausência, e necessitam ser 

estudadas e as medidas tomadas para a proteção da saúde devem ser tanto sociais quanto 

médicas (NUNES, 2006).  

O movimento sanitarista foi fundamental para a crítica ao modelo biomédico 

hegemônico, presente até os dias atuais. A Saúde Coletiva não somente estabelece uma 

crítica ao universalismo naturalista do saber médico, negando o monopólio do discurso 

biomédico, como também rompe com a concepção de saúde pública que restringe o 

cuidado ao indivíduo e o responsabiliza por seu estado de saúde, buscando a resolução das 

doenças por meio de ações pontuais, utilizando o modelo campanhista de forma 

descontextualizada (BIRMAN, 1999). 
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A Saúde Coletiva, de forma geral, traz contribuições teóricas de vários campos 

disciplinares para o entendimento de questões de saúde - além da doença em si, com um 

olhar voltado para as coletividades expostas a riscos e agravos em saúde (NUNES, 2006). 

Segundo Carvalho (2002), essa dinâmica conduz o debate sobre a saúde no plano das 

políticas sociais e ressalta o processo social da produção de saúde e doença. Em meio a 

outras transformações dentro dessa perspectiva expandida de saúde, foram fundadas novas 

políticas e propostas com tendências multiprofissionais e interdisciplinares, visando o bem-

estar coletivo e a proteção da vida. 

3.4 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 

As ações educativas em saúde no Brasil se iniciaram oficialmente em 1889, na 

Primeira República, com o objetivo de ensinar comportamentos e hábitos saudáveis e do 

desenvolvimento de uma “raça” sadia e produtiva. Dentro da concepção higienista-

eugenista do século XX, houve avanços em sintonia com a evolução técnico-científica na 

saúde, assim como um deslocamento do discurso presente nessa concepção para Promoção 

da Saúde na Escola (VALADÃO, 2004). 

O tema da saúde na escola passa a ser bastante difundido no final dos anos 80 com 

a presença de muitos discursos influenciados pelo conceito de promoção da saúde e pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Nesse período, havia um interesse em 

fortalecer as ações de Promoção da Saúde na área de saúde escolar com enfoque integral 

em toda a América Latina e Caribe. Para isso, a OPAS investiu na criação de Escolas 

Promotoras de Saúde (EPS) com a proposta de trabalho articulado entre a educação, saúde 

e a sociedade. A estratégia foi desenvolvida dentro de três componentes que se 

relacionavam entre o si: 1) Educação para a saúde com enfoque integral, incluindo o 

desenvolvimento de habilidades para a vida; 2) Criação e manutenção de ambientes físicos 

e psicossociais saudáveis e 3) Oferta de serviços de saúde, alimentação saudável e vida 

ativa (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2008). 

A OPAS fez com que os países da América Latina revisassem seus programas de 

saúde na escola utilizando o modelo das EPS, e nesse sentido, criou a Rede Latino-

Americana de Escolas Promotoras de Saúde (RLEPS). Por meio dessa iniciativa, o Brasil 

conseguiu acumular experiências importantes para a consolidação da saúde escolar no país, 
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sobretudo, pelo fato de adotarem o modelo de EPS e adaptarem aos contextos locais, 

principalmente no que diz respeito aos interesses e desejos das comunidades e demais 

atores envolvidos (OPAS/OMS, 2003). 

Neste momento, foram propostas novas formas de atuação dos programas 

voltados para a saúde escolar; durante os anos 1990, a OMS e outros movimentos sociais 

defenderam a busca por cidades mais saudáveis, propondo o projeto das EPS. Segundo 

documentos do Ministério da Saúde, essa estratégia trouxe aos estudantes, professores e 

funcionários, alternativas para mudanças das atitudes e comportamentos para melhoria da 

qualidade de vida, considerando sua realidade social e os conhecimentos prévios daquela 

população (BRASIL, 2007). A partir desta proposta, o governo brasileiro passa a adotar as 

ações das Escolas Promotoras de Saúde como diretrizes para construir seu programa 

nacional de saúde do escolar, o Programa Saúde na Escola (PSE). Tal programa amplia sua 

atuação, enquanto Escola Promotora de Saúde, e estabelece o papel de contribuir com a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação, com articulação obrigatória 

da Estratégia Saúde da Família para sua execução. 

Em 2003, a Iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde deixa de ser prioritária, 

criando um vazio em relação aos investimentos na iniciativa, devido a troca organizativa e 

de direção ocorrida na OPAS. Nos anos 2003 a 2007, percebeu-se um investimento do 

governo federal em um modelo diferente de valorização da escola; documentos que 

relatam o período, abordam uma “escola que produz saúde” de forma participativa e 

democrática (COSTA, 2005). A proposta era de uma escola que passaria a ser um espaço 

onde se constituem cidadãos. Os alunos seriam reconhecidos como portadores de direitos, 

sujeitos de uma prática social crítica e agentes na construção do conhecimento e das 

relações que fortaleçam a busca por uma vida mais saudável. 

O PSE foi instituído pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, por 

meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, no âmbito dos Ministérios da 

Educação e da Saúde, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos 

estudantes da rede pública da educação básica por meio de ações de prevenção, promoção 

e atenção à saúde. Assim, a equipe formada pelos profissionais de saúde e da educação 

teriam a função de assumir uma atitude permanente de empoderamento dos estudantes, 

professores e funcionários das escolas, trazendo a esta realidade o princípio básico da 
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promoção da saúde (BRASIL, 2009). Outro programa importante para a saúde do escolar 

foi o Programa Brasil Sorridente criado em 2004. Uma política de saúde bucal abrangente 

trouxe cuidado em saúde bucal mais abrangente a população, com interface direta com as 

escolas. No ano de 2017, por interesses políticos, o programa deixou de ser obrigatório nos 

municípios segundo a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

Enquanto estratégia intersetorial, o PSE articula ações de promoção, prevenção e 

atenção à saúde com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Para que tal 

proposta se concretizasse, houve um contrato de execução com os municípios e foram 

propostos cinco componentes chave: a) Avaliação das condições de saúde das crianças, 

adolescentes e jovens que estão na escola pública; b) Promoção da saúde e de atividades de 

prevenção; c) Educação permanente e capacitação dos profissionais da educação e da 

saúde e de jovens; d) Monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes; e) 

Monitoramento e avaliação do programa (BRASIL, 2009). Atualmente, com o lançamento 

da nova portaria interministerial publicada em abril de 2017, os cinco componentes do PSE 

foram substituídos por 12 ações a serem realizadas no programa, conforme transcritas 

abaixo: 

1. Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti; 

2. Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável; 

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

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

5. Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos; 

6. Promoção das Práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas escolas; 

7. Prevenção das violências e dos acidentes; 

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

 eliminação; 

9. Promoção e avaliação de Saúde Bucal e aplicação tópica de flúor; 

10. Verificação da situação vacinal; 

11. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais 

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

 alteração. 

Sobre a realização dessas ações, alguns estudos  vem demonstrando dificuldades 

em sua condução e realização no ambiente escolar(CAVALCANTI et al., 2015; 

FONTANA, 2008). Dentre os desafios encontrados estão: a carência da articulação 

intersetorial, a culpabilização do indivíduo, a dificuldade de superação do modelo 

biomédico, a pouca participação social na definição das propostas, o não-empoderamento 

dos alunos e a falta da utilização de ações multi-estratégicas para realizar a promoção da 

saúde descrita no decreto criador do PSE.  

Ao analisar as ações hoje propostas e os documentos orientadores do PSE, 

divulgados pelo MS, é possível perceber a perda da concepção de Produção Social da 

Saúde, em parte pela falta de investimento de outros setores, em relação à Promoção da 

Saúde, como os setores de habitação, infraestrutura, saneamento básico e políticas de lazer, 

cultura e esportes. Há um forte movimento de responsabilização da vítima em relação as 

suas condições de saúde com pouca orientação política em relação aos fatores 

determinantes do processo saúde-doença. 

Atualmente, o PSE é fortemente vinculado ao cumprimento de metas por parte da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), com poucos momentos de planejamento das ações e 

quase ausência de participação da comunidade. Os princípios que foram pioneiros na saúde 

na escola, por meio das EPS vêm sendo esquecidos pelas instituições que atuam nesse 

campo, assim como os princípios do PSE e dessa forma traz ações pedagógicas 

enfraquecidas de seu potencial de transformação. 

Desse modo, após todos os conceitos introdutórios esclarecidos e o pressuposto da 

pesquisa, apoiado na Teoria da Produção Social da Saúde, foi possível realizar a busca 

bibliográfica para descobrir o que a literatura mostrava por meio das produções acadêmicas 

sobre as práticas intersetoriais e o PSE. 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA: A INTERSETORIALIDADE E O PSE 

A revisão de literatura é utilizada como primeiro passo para conhecer a produção 

científica sobre determinado tema, em seguida uma análise do material encontrado trará 

uma visão das metodologias utilizadas e dos resultados que os estudos apresentam. Após 
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esse percurso, o pesquisador deve elaborar um objetivo para seu estudo e planejar um novo 

caminho metodológico de acordo com o objetivo (MINAYO, 2010). Para a discussão sobre 

intersetorialidade e PSE no Brasil, foi realizada uma busca bibliográfica com os seguintes 

termos indexados localizados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): 

“Colaboração Intersetorial” (pois ainda não existe o termo intersetorialidade), “Estratégia 

Saúde da Família”, “Saúde Escolar” e “Promoção da Saúde”. Por intermédio de 

combinações entre os termos em busca feita na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram 

encontrados estudos que relacionavam diretamente ou indiretamente o tema em questão. 

Também realizamos a busca utilizando o termo livre “Programa Saúde na Escola”, pois 

mesmo não sendo um termo indexado poderiam surgir resultados, conforme ilustra a tabela 

1.  

Tabela 1. Estratégias de busca utilizadas na BVS 

Termo Indexado Chaves de busca Resultado 

1) Colaboração Intersetorial 1 AND 2 AND 3 AND 4 5 

2) Estratégia Saúde da Família 1 AND 3 AND 4  43 

3) Saúde Escolar   

4) Promoção da Saúde   

 

Termo livre Chaves de busca Resultado 

5) Programa Saúde na Escola 5 70 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

4.1 BUSCA BIBLIOGRÁFICA 1: 

Na busca realizada mediante os termos indexados foram incluídos na análise: 

artigos científicos de acesso livre, teses e dissertações, publicados em português, espanhol 

ou inglês; e excluídos: artigos em duplicatas, resultados que tratassem de outros programas 

de saúde escolar (não sendo o PSE), editoriais, documentos institucionais e cartas ao leitor. 

As buscam resultaram em 43 trabalhos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, e leitura de todos os resumos restaram apenas seis trabalhos (artigos, teses e 

dissertações conforme a tabela 2), os quais foram analisados de forma qualitativa, de 

acordo com os temas que emergiram. 
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Nessa leitura, percebeu-se que grande parte dos trabalhos eram duplicados, ou 

seja, aparecia mais de uma vez ou se relacionavam a outros programas de saúde do escolar 

como por exemplo “o projeto Transando Saúde do SESC”. Também buscamos no Google 

Acadêmico e na Plataforma CAPES dissertações e teses sobre o PSE, a intersetorialidade e 

a Estratégia Saúde da Família, foram encontrados mais 5 trabalhos. Porém dois dos 

trabalhos encontrados na Plataforma CAPES (SILVA, 2010; CHIARI, 2015) também 

foram encontrados na busca feita na BVS. Nessa fase, encontramos seis trabalhos entre 

teses e dissertações com diferentes enfoques, sendo que tais estudos são recentes e 

defendidos entre 2010 e 2015. 

A revisão de literatura realizada mediante o uso dos termos indexados apontou 

para questões que aparecem como dificultadores, tanto para a divulgação do material 

produzido como para captação desse material. A ausência dos termos Programa Saúde na 

Escola e Intersetorialidade prejudicam no acesso de pesquisadores e trabalhadores da saúde 

e educação que se interessam pela questão, e procuram auxilio para realizarem suas ações 

no cotidiano das escolas e dos serviços de saúde. 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos utilizando termos indexados na BVS 

Autor (es) 

Ano 

Tipo de 

estudo 
Objetivo 

 
Síntese 

CHIARI, A. 

P. G. 

2015 

Dissertação 

Analisar o desenvolvimento do Programa Saúde 

na Escola (PSE) no município de Belo 

Horizonte, MG. 

 O “Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal” (GTI-M) foi analisado como uma instância potencialmente promotora da 

intersetorialidade pelas características de sua composição, modo de funcionamento, coordenação e competências. As matérias sobre o 

PSE revelaram a sua importância institucional seja pelo número de publicações identificadas (n=54) no período estudado e por 

integrar o Programa BH Metas e Resultados e o projeto Melhoria da Qualidade da Educação. Porém, predomina o silêncio por parte 

dos professores, estudantes e familiares no planejamento das ações. Estes silêncios levaram à reflexão sobre qual a concepção de 

intersetorialidade embasa a gestão e a execução do programa. A potencialidade do GTI-M advinda de sua estrutura formal e a 

difundida relevância institucional do PSE não se repercutem na sua gestão e nas ações desenvolvidas. Não foram percebidas sinergia 

entre atores/setores nem inovações nas ações da saúde e da educação. Observa-se um distanciamento entre a norma formulada e a 

implementação do PSE e uma incipiente construção de uma lógica intersetorial de atuação e intervenção no território. 

CHIARI et al., 

2018 
Artigo 

Avaliar a implementação e execução do PSE no 

Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, os 

mecanismos que favorecem a ação intersetorial 

e a percepção dos gestores sobre a 

intersetorialidade. 

 Foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e da aplicação de um questionário eletrônico. Mecanismos integradores foram 

identificados nas normativas federais e municipais e no modelo singular de PSE adotado pelo município. Esses mecanismos são 

potencialmente promotores da articulação permanente entre a saúde e a educação. A pesquisa com os gestores demonstrou, no 

entanto, uma baixa utilização desses mecanismos e o predomínio da lógica setorial nessa instância do programa. Percebeu-se uma 

dificuldade na construção da intersetorialidade também no desenvolvimento das ações do PSE. As potencialidades da ação 

intersetorial identificadas nos textos oficiais e descritas nas notícias institucionais não reverberaram nas práticas dos gestores nem na 

atuação sobre os territórios. As estratégias indicadas pelos gestores para consolidação do PSE como política de Estado foram, em sua 

maioria, etapas previstas da implementação do PSE que não foram cumpridas ou o foram de maneira fragmentada. 

SOUZA; 

ESPERIDIÃO; 

MEDINA. 2017 

Artigo 

Analisa a ação intersetorial desenvolvida entre 

os setores saúde e educação no processo de 

implementação do Programa Saúde na Escola 

em município de região metropolitana do 

Nordeste brasileiro. 

 As dimensões de análise foram o processo político-gerencial, as práticas dos profissionais e a compreensão dos sujeitos sobre 

intersetorialidade. Entre os documentos analisados, como Plano Municipal de Saúde, Projetos Político Pedagógico das escolas e 

Relatórios de Gestão, observa-se, também, que não fica explícito o conceito de intersetorialidade. As concepções dos entrevistados 

aproximam ao se referir a “trabalho em conjunto”, “colaborativo” e “parceria” entre as instituições e entre os diferentes sujeitos. 

Houve indícios de que as decisões são centralizadas pelo setor saúde. Considera-se, que o programa fortaleceu a relação entre os dois 

setores, entretanto, aspectos da articulação intersetorial no processo político-gerencial e nas práticas mostraram fragilidades e 

limitações. 

MAGALHÃES, 

R. 

2015 
Artigo 

Analisar a implementação de ações intersetoriais 

previstas nos programas Bolsa Família, Saúde 

da Família e Saúde na Escola, em Manguinhos, 

zona norte do Município do Rio de Janeiro. 

 O estudo revelou que apesar da intersetorialidade e a territorialização serem dimensões valorizadas no plano normativo, ações 

isoladas, superpostas e descontínuas eram frequentes nos três programas. A intersetorialidade e a territorialização são ferramentas 

cruciais para a maior efetividade das intervenções públicas na medida em que valorizam o compromisso com objetivos, metas e 

critérios de avaliação comuns e articulados às demandas locais. Mas, há sempre o risco de se tornarem apenas retóricas caso exista 

menosprezo pela sustentabilidade das ações. Os obstáculos encontrados foram as superposições hierárquicas, dificuldades para a 

apropriação coletiva de informações e lógicas competitivas entre as diferentes secretarias tornavam-se, assim, impeditivo para o 

desenvolvimento de ações convergentes com o objetivo de reduzir a pobreza e as iniquidades em saúde. 
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Cont. da Tabela 2. Características dos estudos incluídos utilizando termos indexados na BVS 

Autor (es) 

Ano 

Tipo de 

estudo 
Objetivo 

 
Síntese 

ANDRADE, 

D. A. de, 2015 
Tese 

Analisar como vem sendo estabelecida essa 

relação intersetorial e se o Programa tem 

conseguido construir redes entre esses setores. 

 Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido no munícipio de Recife, no qual foram estudadas duas escolas do PSE. Ao analisar a 

implantação e a implementação do PSE no munícipio, percebeu-se que a Saúde ainda parece estar à frente desse processo. Apesar das 

estratégias de integração entre os setores ainda não serem suficientes para consolidação da relação intersetorial, os avanços são 

percebidos nesse sentido, pois mesmo que conflituosa já começa a haver o estabelecimento de um contato mais permanente entre 

equipes de saúde e escolas. Sobre a identificação de problemas que antes não eram enxergados pela saúde, agora os são, porém as 

respostas aos problemas identificados são insuficientes. Assim, apesar de vir contribuindo para a construção de uma relação 

intersetorial e em certa medida ajudar a tecer redes, essas ainda são frágeis. 

SILVA, C. 

dos S. 

2010 

Tese 

Identificar os principais modelos de saúde 

escolar e referenciais teóricos que subsidiam 

suas práticas no contexto brasileiro. Analisar a 

trajetória do programa de saúde na escola no 

município do Rio de Janeiro. Dimensionar a 

institucionalização do programa de Saúde na 

Escola no Município do Rio de Janeiro. 

 Os principais modelos de saúde escolar e referências teóricas encontradas são divididos em quatro fases do desenvolvimento da saúde 

escolar no Brasil. São elas: 1. O modelo higienista e disciplinar; 2. O discurso dos especialistas da saúde e sua influência na 

educação; 3. As especialidades médicas no espaço escolar; e por último, 4. As novas abordagens a partir da promoção da saúde. 

Dessa forma, fica claro, sob qual perspectiva foi desenvolvida toda lógica da saúde na escola, incluindo o dever de solucionar os 

problemas presentes no ambiente escolar, desconsiderando os aspectos biopsicossociais e o ambiente enquanto determinantes das 

condições de saúde do estudante. A trajetória do PSE no município do Rio de Janeiro (2000-2009) foi analisada a partir dos processos 

que o identifica como programa de promoção da saúde. Foi em 2009 que o PSE se manifesta, com toda sua complexidade, um 

programa de promoção da saúde. Apresenta ao ser observado as seguintes características: (a) maior envolvimento dos gestores, do 

âmbito, central, regional e local; (b) maior articulação entre os três setores envolvidos – saúde, educação e assistência social; (c) 

maior entendimento do tipo de processos avaliativos adequados ao programa; e (d) maior aproximação dos gestores e técnicos da 

comunidade e seus atores envolvidos, neste momento a comunidade se incluía de modo a dar mais fortalecimento à rede sociotécnica. 

Foi nesta etapa que ocorreu, via participação e o processo decisório capaz de dar maior legitimidade ao Programa. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
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A síntese da tabela 2 demonstra que a intersetorialidade é entendida de diferentes 

maneiras. Nascimento et al. (2013) em seu artigo escrevem que a intersetorialidade está 

presente quando temos um professor, no espaço escolar, e um profissional da saúde no 

mesmo ambiente, sob coordenação de um setor e participação do outro na condução de 

uma atividade. Do mesmo modo no artigo de Souza, Espiridião e Medina (2018) as 

concepções dos entrevistados aproximam ao se referir a “trabalho em conjunto”, 

“colaborativo” e “parceria” entre as instituições e entre os diferentes sujeitos. Em todos os 

outros trabalhos (SILVA, 2010; CHIARI, 2015; CHIARI et al., 2018; MAGALHÃES, 

2015; ANDRADE, 2015; SOUZA; ESPIRIDIÃO; MEDINA, 2018) a concepção sobre 

como se alcançaria a intersetorialidade vem com críticas ao modo de implantação em 

diferentes localidades do Brasil. 

O espaço intersetorial apresenta, por si só características inerentes as ações ou 

atividades a serem desenvolvidas, por exemplo, no âmbito do planejamento o espaço deve 

apresentar uma composição diferenciada com representantes de vários setores, modo de 

funcionamento coerente com a proposta, competências específicas com um objetivo em 

comum e coordenação não hierarquizada, ou seja, onde um setor não seja o ordenador 

deliberativo dos processos decisórios. Esses componentes citados, abarcam grande parte 

das limitações encontradas quando se trata de um programa ou política dita intersetorial 

(CHIARI, 2015). Inclusive o mesmo autor, juntamente com colaboradores, publicou um 

artigo onde aponta que os gestores se utilizam pouco dos mecanismos para a efetivação de 

uma prática intersetorial, o que gera um predomínio da lógica setorial. Ocasionando 

dificuldade na construção da intersetorialidade (CHIARI et al., 2018). 

O desafio encontrado, de acordo com os estudos de Magalhães (2015) e Chiari 

(2015), está na superação de ações isoladas, superpostas e descontinuas que não 

contribuem para uma transformação social necessária para a intersetorialidade. Segundo 

tais autores, cada vez mais é utilizado o termo intersetorial para algo não intersetorial. A 

utilização equivocada do termo contribui cada vez mais para a consolidação de um modelo 

higienista, hierarquizado e sem críticas, encontrado em muitas ações de saúde em ambiente 

escolar. Concluem que para a superação desse modelo, é necessário construir instrumentos 

e formas de trabalho onde a sinergia entre os setores, com a participação popular, de fato 
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mudem o planejamento e a execução de ações pontuais e descontextualizadas na saúde do 

escolar para ações longitudinais de caráter emancipatório. 

Na tese de Andrade foi investigada a formação das redes dentro do PSE. Para isso 

a autora define três tipos de redes a serem estudadas: 

[...] as redes setoriais públicas, as redes regionais e intersetoriais. As primeiras 

são definidas como - aquelas que prestam serviços e programas sociais 

consagrados pelas políticas públicas como educação, saúde, assistência social, 

previdência social, habitação, cultura, lazer, etc., que são à base da organização 

setorial dentro dos órgãos governamentais. As redes regionais são 

compreendidas como as redes constituídas pela articulação entre serviços em 

diversas áreas da política pública e entre municípios de uma mesma região; e as 

redes intersetoriais são as que articulam o conjunto das organizações 

governamentais, não governamentais e informais, comunidades, profissionais, 

serviços, programas sociais, setor privado, bem como as redes setoriais, 

priorizando o atendimento integral às necessidades dos segmentos 

vulnerabilizados socialmente. Essas duas últimas são as quais precisam ser 

construídas a partir do Programa Saúde na Escola... (ANDRADE, 2015, p. 31-

32) 

Sob essa perspectiva a autora percebe que a integração entre os setores ainda não 

foram suficientes para a consolidação da rede intersetorial, porém destaca os avanços 

percebidos nesse sentido, mesmo que conflituosa as equipes de saúde e escolas 

estabelecem algum contato para realizar o trabalho. 

4.2 BUSCA BIBLIOGRÁFICA 2: 

Na busca por trabalhos que investigassem especificamente as práticas e o 

cotidiano do PSE, utilizou-se o termo livre, Programa Saúde na Escola, para verificar a 

produção científica sobre o tema (Tabela 1). Utilizamos os seguintes critérios de inclusão 

nessa nova busca, primeiro ser artigo científico de acesso livre, publicado em português, 

Brasil como país de filiação, possuir algum tipo de intervenção, ser publicado entre 2007 

(ano de implementação do PSE no Brasil) e 2018. Como critérios de exclusão foram 

definidos ser artigo de revisão e não tratar especificamente do PSE. Dessa forma foi 

elaborada uma tabela com a síntese dos estudos selecionados contendo a amostra do 

estudo, a metodologia e seus principais resultados (Tabela 3). No total da busca surgiram 

70 resultados, para realizar a seleção foram lidos todos os títulos e resumos, porém apenas 

dez cumpriam com os critérios estabelecidos.  

Observou-se mediante a tabela que as informações contidas nos estudos são de 

extrema relevância para se analisar o contexto onde se insere o PSE. A partir disso, 
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organizamos os achados em oito categorias distintas, porém que se complementam quando 

se analisa o programa em uma perspectiva ampliada. As categorias são: (1) Importância do 

PSE e a Promoção da Saúde; (2) Intersetorialidade; (3) Estrutura das UBS, credibilidade e 

periodicidade do programa; (4) „Capacitação‟ dos profissionais sobre o PSE; (5) Carga de 

trabalho da enfermagem atuante no PSE; (6) Prática pedagógica tradicional e contra 

hegemônica; e (7) Fracasso escolar e dificuldades de aprendizagem. 

Vale ressaltar que o Programa Saúde na Escola implementado no ano de 2007 

gerou mudanças nos serviços de saúde e nas escolas onde foi implementado. Dessa forma, 

conflitos foram e ainda são inerentes a tal processo, sendo que a busca de solução a partir 

de processo de avaliação deveria ser constante e realizada de forma estruturada. Do mesmo 

modo, a tomada de decisão deveria partir do conhecimento do ambiente e do trabalho que é 

realizado. Para contribuir na análise desse processo e facilitar o entendimento sobre o PSE, 

foram encontradas oito ideias centrais nos artigos incluídos na revisão. Os achados são 

apresentados na tabela 3 e discutidos em seguida, buscando-se articular com a literatura 

pertinente ao assunto. 
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Tabela 3. Características dos estudos incluídos, em formato de artigo, utilizando termo livre (PSE) na BVS, período de 2007 a 2018 
Autor(es) 

e Ano 
Amostra Objetivo Metodologia Resultados 

Medeiros 

et al., 

2018 

Profissionais 

da saúde 

Identificar as facilidades e 

dificuldades na implantação do 

Programa Saúde na Escola em 

município do nordeste 

brasileiro. 

Questionário com 

perguntas abertas e 

fechadas 

As facilidades mais frequentes são a articulação intersetorial (38,1%) e a satisfação profissional (24,8%) em executar as atividades 

do Programa Saúde na Escola. Já as dificuldades foram: escassez de recursos materiais e financeiros (50,5%), ausência de 

articulação intersetorial (26,7%) e excesso de atividades no processo de trabalho (17,1%). Foi observada maior frequência de 

dificuldades em relação às facilidades e os resultados encontrados assemelham-se e distanciam-se de outros estudos da área. A 

satisfação dos profissionais e a articulação entre os setores saúde e educação são 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 são exemplos de fatores que comprometem sua implantação. 

Oliveira 

et al., 

2018 

Escolares do 

ensino 

fundamental 

Investigar a percepção que os 

escolares brasileiros possuem 

em relação às atividades 

desenvolvidas pelo Programa 

Saúde na Escola 

Relato escrito 

(redação) 

A partir da análise dos relatos, foram identificados dois temas: 1. O Programa Saúde na Escola como cuidado, e 2. O Programa 

Saúde na Escola como benesse? Para alguns, as atividades significam a possibilidade do cuidado na área de saúde, para identificar 

os problemas e encaminhar as soluções, ter a possibilidade de ter informações e algum aprendizado que poderá ser benéfico na 

manutenção da saúde. No entanto, para uns, foi uma oferta recebida passivamente. Para outros uma benesse, um favor, para o qual 

mostram a sua gratidão. Alguns relatos demonstraram que os escolares não reconhecem a saúde como direito, bem como não têm a 

prática de cidadania, e recebem as ações do PSE como benesses (favores), exibindo uma postura de gratidão. Os escolares se 

mostraram passivos e receptivos sem, no entanto, o protagonismo necessário à produção da própria saúde.  

Soares et 

al. 2016 

Enfermeiras 

atuantes na 

ESF 

Compreender a percepção de 

enfermeiras da ESF sobre o 

PSE 

Entrevista 

semiestruturada 

Falta de capacitação dos profissionais em relação a implementação do PSE, o que resulta num déficit de conhecimento em relação 

ao programa. A sobrecarga de trabalho no enfermeiro, e falta de articulação com os professores, ocorrendo encaminhamentos 

independentes um do outro. Houve um reconhecimento do PSE enquanto importante estratégia de intervenção do processo saúde-

doença, com uma ênfase na sexualidade. 

Araújo et 

al. 2016 

Enfermeiros 

atuantes na 

ESF 

Identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos enfermeiros 

no desenvolvimento de ações 

voltadas ao adolescente na AP 

Entrevista 

semiestruturada 

Estrutura física das UBS é um limitador ao trabalho com adolescentes, onde não há espaço para atividades em grupo. 

Responsabilização do trabalho educativo na saúde, exclusivamente do enfermeiro aumentando a sobrecarga de trabalho. O PSE 

traz uma melhor possibilidade de diálogo com os adolescentes facilitado por estarem na escola.  

Farias et 

al. 2016 

Profissionais 

da Educação 

e da Saúde 

Conhecer e analisar o processo 

da intersetorialidade no PSE 

Entrevista 

semiestruturada 

Foi possível encontrar que o conceito do PSE está alinhado ao conceito governamental, numa perspectiva da Promoção da Saúde. 

Reconhecem a importância incontestável do PSE, porém com baixa credibilidade pois as ações não apresentam periodicidade. 

Deficiência de capacitações para atuação no programa. Afirmam a existência da intersetorialidade porém com um conceito restrito 

que não compreende sua totalidade. Os limitantes identificados foram: a deficiência na comunicação entre os setores, poucos 

interlocutores além da saúde e educação e conflito de interesses entre os setores saúde e educação. 

Carvalho, 

F. F. B. de 

2015 

Profissionais 

da Educação 

e da Saúde 

Analisar a entrada da saúde no 

espaço escolar através de ações 

do PSE  

Observação 

participante e 

entrevista 

O profissional de saúde que se insere no ambiente escolar na sua formação inicial, não tem uma apropriação sobre as práticas 

pedagógicas necessitando de um suporte pedagógic para sua atuação em espaços fora do setor saúde. Foram encontradas práticas 

pedagógicas contra-hegemônicas e tradicionais. Houve também o reconhecimento da ação de Educação Popular em Saúde. Dentre 

as limitações estão a ausência de participação da comunidade escolar, porém houve parcerias da assistencial social, esporte e lazer, 

entre outros. 

Cord et al. 

2015 

Profissionais 

da Educação 

e da Saúde 

Identificar as significações dos 

profissionais do PSE sobre as 

dificuldades de aprendizagem 

Entrevista 

semiestruturada 

Os entrevistados concebem as dificuldades de aprendizagem como geradoras do fracasso escolar. Ainda sobre isso apontam como 

origem do problema a condição econômica da família (pobre) e a concepção de família (desestruturada e descomprometida). O 

PSE é entendido como programa voltado à medicalização dessas dificuldades. A relação dos profissionais que compõem o PSE 

com as famílias das crianças é uma relação hierarquizada, e atuam enquanto “fiscais” da família da criança.  
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Cont. da Tabela 3. Características dos estudos incluídos, em formato de artigo, utilizando termo livre (PSE) na BVS, período de 2007 a 2018 
Autor(es) 

e Ano 
Amostra Objetivo Metodologia Resultados 

Silva et al. 

2014A 

Gestores, 

monitores e 

enfermeiros 

Analisar o PSE, a sua 

organização, a atuação dos 

profissionais de enfermagem e a 

sua inserção no campo da 

promoção da saúde. 

Observação e 

entrevista 

A organização do PSE se dá a partir da avaliação da saúde dos alunos (avaliação clínica) e atividade de Promoção da Saúde, com 

concentração das ações na perspectiva da identificação e controle de riscos. A estrutura fragmentada dos serviços e o 

financiamento apresentam-se como complicadores para a execução das práticas. A escolha pelos enfermeiros parece ser pela sua 

capacidade de se adaptar a diferentes cenários de prática e pela sua atuação ampliada nas ações de promoção, proteção e outros. 

Vieira et 

al. 2014 
Enfermeiros 

Identificar a percepção dos 

enfermeiros das UBS sobre sua 

atuação na avaliação para 

excesso de peso em 

adolescentes nas escolas. 

Entrevista 

semiestruturada 

Apesar das enfermeiras constatarem como fundamental a assistência aos adolescentes com excesso de peso, a ausência de serviços 

de AP inviabilizava o trabalho. A sobrecarga de trabalho por parte do enfermeiro, e a pouca articulação com as escolas. Ficou 

evidente a não responsabilização das enfermeiras na realização de atividades de maior impacto, seja na promoção de saúde, 

prevenção de agravos ou tratamento dos mesmos. 

Jacóe et 

al. 2014 
Profissionais 
da Saúde 

Verificar o perfil 

sociodemográfico e a percepção 

dos profissionais de uma UBS 

sobre o PSE. 

Entrevista 

estruturada e não 

estruturada 

Os profissionais apresentaram fragilidades em relação ao conhecimento sobre o programa, o que influencia de maneira negativa no 

processo de integração e articulação entre a saúde e educação. A importância do PSE é relacionada ao acesso proporcionado a esse 

público especifico. Em relação a perfil sociodemográfico dos profissionais coloca-se o seguinte cenário: maioria do sexo feminino, 

com formação superior e média de idade de 42 anos.  

Legenda: ESF: Estratégia Saúde da Família; PSE: Programa Saúde na Escola; AP: Atenção Primária em Saúde; UBS: Unidade Básica de Saúde;  

Fonte: Próprio autor, 2018. 
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a) Importância do PSE e a Promoção da Saúde 

Em quatro estudos incluídos na pesquisa (SOARES et al., 2016; FARIAS et al., 

2016; SILVA et al., 2014A; JACÓE et al., 2014) foram identificados a importância do PSE 

para o agir no processo saúde-doença. Nessa perspectiva, a concepção de Promoção da 

Saúde fica evidente, sendo que este conceito, segundo Buss (2000), está associado a um 

conjunto de valores como qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, 

cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. 

Após entendermos a complexidade da Promoção da Saúde é contraditório 

restringi-la apenas ao controle de riscos de doenças ou normatiza-la em prescrições de 

hábitos de vida saudáveis a toda uma população que sofre cotidianamente com a 

desigualdade social.  O contexto das escolas onde o PSE se insere, é um contexto de 

vulnerabilidades, onde muitas famílias acessam a programas governamentais que buscam 

possibilitar mais dignidade as famílias em situação de pobreza. Segundo os artigos 

encontrados o PSE contribui de forma benéfica aos educandos, promovendo uma melhor 

qualidade de vida, embora exista um reducionismo ao conceito de Promoção da saúde. 

 

b) Intersetorialidade 

Apenas dois estudos (FARIAS et al., 2016; CARVALHO, 2015) articularam o 

conceito de Intersetorialidade para dentro do PSE. Farias et al. (2016, p. 266) apresenta a 

seguinte reflexão sobre o termo: 

[...] percebe-se que há uma tentativa de intersetorialidade entre saúde e educação, 

o que não perpassa outros setores. No entanto, essa tentativa é repleta de entraves 

alheios às possibilidades dos setores. Sendo assim, a intersetorialidade foi 

considerada uma possibilidade de ação governamental para superar a 

fragmentação dos serviços, influenciando o planejamento, a execução e a 

avaliação de resultados alcançados. Identificada como um processo difícil e não 

espontâneo, exige habilidades para lidar com conflitos, contradições e 

divergências. 

Tal apontamento demonstra um grande desafio das instituições em garantir a 

intersetorialidade de forma clara e concisa. Pois requer dos setores, e não somente da saúde 

e da Educação, habilidades de superar a hierarquização institucional e iniciar um 

movimento de horizontalização de responsabilidades e competências a fim de garantir a 

sustentabilidade das práticas intersetoriais. 

Outro autor, Carvalho (2015), escreve sobre a mudança na constatação da 

intersetorialidade que passou da clássica parceria entre a Educação e a Saúde, e passou 

para a inserção de outros setores.  Além de outros setores a participação da comunidade é 

um fator importante que aparece nos trabalhos. A ausência dessa participação dentro dos 
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programas intersetoriais trazem prejuízo na sustentabilidade do projeto, assim como na 

participação efetiva da população. A população, denominada por muitos projetos como 

“assistida” precisa sair dessa posição passiva, e tornar-se parceira dentro dos processos de 

construção e planejamento das ações. 

 

c) Estrutura das UBS, credibilidade e periodicidade do programa 

Os serviços públicos de saúde vêm apresentando sérios problemas estruturais e 

financeiros, devido a diversos fatores entre eles o sub financiamento do Sistema Único de 

Saúde. Em três estudos (ARAÚJO et al., 2016; FARIAS et al., 2016; MEDEIROS et al., 

2018) aqui apresentados na tabela 3, percebeu-se a fragilidade da estrutura das UBS, 

dificultando a realização do trabalho dos profissionais da saúde. Além disso, encontra-se 

outro problema quando se constata que o PSE possui baixa credibilidade, pois as ações não 

apresentam periodicidade. 

De acordo com o documento, divulgado pelo Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação em 2013, no Manual Instrutivo do PSE não consta nenhuma orientação em 

relação à periodicidade do programa (BRASIL, 2013). Fica a cargo do Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTI‐M) definir como o trabalho será executado junto as escolas e 

à ESF. 

Apesar de muitos estudos afirmarem a importância do programa, outros vem 

alertando sobre as dificuldades do cotidiano do trabalho que atingem diretamente a 

credibilidade e confiança do PSE para o público atendido. Além disso, são necessárias 

condições dignas de trabalhos para os profissionais de saúde e educação realizarem suas 

atividades. 

 

d) „Capacitação‟ dos profissionais sobre o PSE 

A „capacitação‟ foi abordada em três dos estudos incluídos nessa revisão e seu 

objetivo, segundo os estudos selecionados, seria o de facilitar a comunicação e 

compreensão dos profissionais de ambos os setores de modo a fortalecer os vínculos entre 

serviços de saúde (ESF) e a escola. Os artigos (SOARES et al., 2016; FARIAS et al., 2016; 

JACÓE et al., 2014) apontavam as seguintes limitações em relação às capacitações: o 

número insuficiente de iniciativas de capacitação para os profissionais em relação à 

implementação do PSE ou mesmo ausência em determinados locais e o déficit de 

conhecimento da origem e dos propósitos do programa pelos profissionais da saúde e 
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educação. Nesse sentido, os profissionais atuantes no PSE demandam e declaram a 

necessidade de conhecer o percurso histórico do mesmo e a relação intersetorial que a 

priori foi estabelecida para a condução das atividades. Esses atores apresentaram um 

desejo de sentir-se parte do processo e não apenas um „executante‟ das ações.   

De acordo com os resultados das pesquisas os profissionais apresentaram 

fragilidades de reconhecer os propósitos pré-definidos pelas portarias e pelos documentos 

orientadores do Programa, como exemplo, boa parte dos profissionais destacaram apenas 

as ações de avaliação clínica como objetivo central. Outras ações, como a de Promoção da 

Saúde ou Cultura de Paz, não foram citadas por eles, da mesma forma também houve uma 

delimitação de faixa etária em relação ao público atendido que não existe para a realização 

das ações do PSE, tais limitantes influenciam de modo negativo para o processo de 

integração e articulação entre os setores da Saúde e Educação. 

Constata-se assim uma outra contradição em relação ao PSE, pois de acordo com 

o Manual Instrutivo seu terceiro componente fundamental é a „formação‟. Sobre esse 

assunto consta no documento o seguinte texto: 

O processo de formação dos gestores e das equipes de educação e de saúde que 

atuam no Programa Saúde na Escola (PSE) é um compromisso das três esferas 

de governo e deve ser trabalhado de maneira contínua e permanente, sendo 

fundamental no enfrentamento do desafio da prática intersetorial e da produção 

de educação e de saúde integral. No planejamento do Componente III é 

importante prever momentos formais como cursos, oficinas, participação em 

congressos, curso de educação à distância entre outros, sem esquecer que a 

formação é um processo permanente e de integração dos Grupos de Trabalho 

Intersetoriais e das equipes de saúde e educação. Os GTI Estaduais e Municipais 

têm papel fundamental na implementação dessas atividades. Para isso é 

necessário escutar as dificuldades e potencialidades do trabalho dos profissionais 

da saúde e educação e pensar em ferramentas para qualificar esse trabalho, 

desenvolvendo um cronograma de encontros para discutir as condições de saúde 

dos territórios e promover a troca de saberes. (BRASIL, 2013, p.10) 

Inferimos a partir dos estudos encontrados que esse componente não é valorizado 

e executado como os demais relacionados às questões clínicas ligadas aos sujeitos 

atendidos. 

 

e) Carga de trabalho da enfermagem atuante no PSE 

A ESF possui uma composição de equipe mínima com um médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS). Para a realização do PSE pelo menos um 

profissional de ensino superior deve estar presente, ou seja, o profissional médico ou de 
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enfermagem. Em geral, observa-se como predominante a atuação dos profissionais de 

enfermagem nas atividades de Educação em Saúde. 

Os estudos (VIEIRA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2016) relatam que essa 

experiência acarreta sobrecarga de trabalho para esses profissionais. Em um dos artigos, 

tanto a sobrecarga de trabalho por parte do enfermeiro como a pouca articulação com as 

escolas são características encontradas na realidade do PSE.  

Os processos produtivos capitalistas e o cotidiano do trabalho, vividos nos 

territórios pelos profissionais de saúde, compõem condição básica na produção de 

sofrimento (físico e psicológico). Esses sofrimentos são potencializados por sobrecarga de 

trabalho, falta de estrutura, falta de material e falta de suporte técnico, interferindo na 

condição de saúde e produzindo adoecimento (EVANGELISTA et al., 2011). Visto isso, é 

necessário um olhar diferenciado para o cuidado de quem cuida, ou seja, do profissional de 

saúde, pois há um risco maior de surgimento das doenças relacionadas ao trabalho, com 

atenção especial à Saúde Mental. 

 

f) Prática pedagógica tradicional e contra hegemônica 

Nas ações do PSE está implícito o caráter educativo que as atividades possuem 

com as crianças e adolescentes que frequentam a escola. Em relação a esse trabalho e as 

práticas pedagógicas podemos encontrar duas vertentes. A primeira delas é a tradicional, 

com base na tendência tecnicista buscando o produtivismo onde quem aprende apresenta 

característica de passividade durante o processo de ensino-aprendizagem. Já a vertente 

contra-hegemônica caracteriza-se por utilizar da pedagogia histórico-crítica, onde o 

aprendiz possui papel de sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, e a prática 

social do sujeito é o ponto de partido e de chegada da prática educativa. (SAVIANI, 2005) 

Visto isso, foram encontrados três artigos (OLIVEIRA et al. 2018; ARAÚJO et 

al., 2016; CARVALHO, 2015), que discutiam esses fatores como sendo importantes na 

construção do PSE. O trabalho de Araújo et al. (2016) coloca que o PSE trouxe a 

possibilidade de fornecer orientações aos adolescentes participantes. O termo “fornecer”, 

traz elementos presentes dentro da vertente tradicional enquanto prática pedagógica, onde 

o sujeito apenas recebe orientações e práticas relacionados a sua saúde. Para Carvalho 

(2015) foi encontrado as duas vertentes dentro da realidade pesquisada. Primeiro nas 

práticas do PSE onde a relação entre profissional e sujeitos era baseada na troca de saber, 
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assim como em outras haviam a prática tradicional, por meio de metodologias de controle 

com características de passividade. 

No artigo de Oliveira et al. (2018) fica evidente a passividade conferida no 

cotidiano escolar, engloba-se o PSE nessa dinâmica, pois muitos estudantes do ensino 

fundamental o consideram como benesse, ou seja, um favor. Demonstrando por meio da 

redação, instrumento da pesquisa, sua gratidão, logo, não reconhecem a saúde como 

direito. Este fato enuncia o quanto as práticas do PSE são descontextualizadas de uma 

política pública maior; se afastando dos princípios da Promoção da Saúde onde busca a 

autonomia dos sujeitos, a participação e a efetivação da cidadania. 

Dessa forma, por meio da análise dos artigos é urgente e necessária a discussão 

sobre formação dos profissionais para as ações de Educação em Saúde, procurando 

estabelecer a metodologia que mais se aproxima dos valores compreendidos na Promoção 

da Saúde. 

 

g) Fracasso escolar e dificuldades de aprendizagem 

As questões de caráter clínico ganham forte incentivo e visibilidade nas ações do 

PSE pelo Brasil. Historicamente, o setor saúde iniciou seus trabalhos nas escolas com foco 

a reduzir as doenças presentes na infância e no controle de vetores de propagação das 

mesmas (SILVA; BODSTEIN, 2016). Visto isso, a medicalização das crianças e 

adolescentes vem sendo uma estratégia utilizada na busca por um desempenho dito 

“normal” ou “satisfatório”, induzindo a uma culpabilização do aluno pela dificuldade de 

aprendizagem e/ou evasão escolar (VALLA; HOLLANDA, 1989). 

Sobre o fracasso escolar e as dificuldades de aprendizagem três estudos (SOARES 

et al., 2016; CORD et al., 2015; SILVA et al., 2014A) abordavam tais temáticas. No 

ambiente escolar as dificuldades pedagógicas dos educandos derivam de um conjunto de 

explicações de caráter individual, de forma que a medicalização de crianças e adolescentes 

é o recurso, segundo os profissionais, que poderá „resolver‟ tais dificuldades. No entanto, o 

fracasso escolar é o resultado de adversidades „complexificadas‟, onde a relação causa-

efeito não convém ao ser realizada. As análises obtidas pelos profissionais de ambos os 

setores segundo os estudos podem ser resumidas na culpabilização da família e da criança 

pelo seu insucesso na vida escolar. Os profissionais da Saúde e Educação necessitam 

compreender essa questão a partir de uma perspectiva ética e política, e deste modo ir de 

acordo com os princípios que vêm sendo implementados pelas políticas públicas como a 
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territorialidade; intersetorialidade; educação integral; saúde integral; e a presença do 

controle social (CORD et al., 2015). Logo, o desafio se faz na formação dos profissionais 

educadores, sejam eles do ambiente escolar ou não, e na sensibilidade para enxergar além 

dos indivíduos compreendendo a coletividade e o ambiente como fatores estruturais no 

desempenho escolar de qualquer criança e adolescente. 

Entre os assuntos de maior ênfase no PSE aparecem o excesso de peso e a questão 

da sexualidade na adolescência. Apesar de diferentes, os assuntos se relacionam nos 

cenários onde são encontrados, geralmente, naqueles onde há situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. A melhoria dessa situação depende de diversos fatores como uma 

articulação intersetorial efetiva, da execução da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança, aprovada em 2015.e do diálogo com os adolescentes sobre sexualidade. 

Tal Política contém eixos estratégicos a serem seguidos pelos serviços públicos, dentre 

eles, o II-aleitamento materno e o de alimentação complementar saudável onde é 

caracterizada uma série de medidas de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno 

e a estimulação de uma alimentação saudável. A consolidação dessa estratégia por meio de 

ações poderia diminuir o número de crianças com excesso de peso. Nos estudos foi 

evidenciado que a gravidez na adolescência é um aspecto importante a ser trabalhado no 

PSE, devido ao crescimento de adolescentes grávidas. A informação é a principal 

ferramenta utilizada para que ocorra uma diminuição desse número, segundo os autores 

(SOARES et al., 2016), o que se busca é a sensibilização das adolescentes sobre o 

planejamento consciente de uma gestação, o conhecimento dos métodos contraceptivos e o 

reconhecimento das consequências de uma gravidez na adolescência. 

4.3 BUSCA BIBLIOGRÁFICA 3: 

De modo a complementar a busca bibliográfica realizada na BVS foi realizada 

outra pesquisa no Portal da CAPES. A busca dessa vez foi atrás das teses e dissertações 

que tratassem da „intersetorialidade‟ e do „PSE‟. Desse modo, foram encontrados alguns 

trabalhos que possuíam a „ação intersetorial‟ como objeto de estudo. Aqui não foram 

expostas novamente a tese (SILVA, 2010) ou dissertação (CHIARI, 2015) que se repetiram 

como resultado da busca, elas podem ser observadas na Tabela 2. Portanto, serão 

apresentados quatro trabalhos restantes que ainda não foram expostos nesse texto. Optou-



 

42 

 

se por não caracteriza-los dentro de uma nova tabela devido o número reduzido de 

trabalhos para o escopo desta pesquisa. 

O primeiro deles foi o de Santos (2005), o qual buscou discutir como a 

intersetorialidade preconizada pelas atuais políticas de educação e saúde acontece no 

cotidiano de uma comunidade de Campinas-SP. Percebeu-se que a concepção de saúde 

predominante se fundamentava na cura e no atendimento médico, e que, além disso, havia 

um déficit na participação popular, pois a execução das práticas de saúde se dava sobre a 

comunidade e não com a comunidade. 

Alguns anos depois, Gomes (2012) estudou o processo de implementação do PSE, 

porém, em Manguinhos, no município do Rio de Janeiro. Seu estudo aponta a necessidade 

de se repensar as dinâmicas e processos do PSE, buscando sua sustentabilidade, 

fortalecendo a capacitação dos técnicos (profissionais que realizavam às ações) a partir de 

metodologias participativas, buscando uma mudança nas estratégias metodológicas 

realizadas dentro do programa. Também foi apontada a necessidade de estimular a 

participação comunitária na construção do programa de acordo com as necessidades da 

comunidade escolar. 

Já outra pesquisadora, Bressan (2014) desenvolveu sua pesquisa na área de 

educação e estudou o processo de implementação do PSE na cidade de Blumenau-SC. Ao 

analisar o material disponível produzido pelo Ministério da Saúde (MS) para orientar as 

ações do PSE, a autora faz críticas em relação à perspectiva presente em dois documentos 

publicados pelo MS, o que segundo ela acaba reforçando a presença de ações prescritivas e 

focalizadas. Outro achado foi em relação a necessidade de estimular a participação 

comunitária na construção do programa de acordo com as necessidades da comunidade 

escolar, reforçando a orientação encontrada no estudo, acima citado, de Gomes (2012). 

Edgar Miranda da Silva (2014B) em sua dissertação de mestrado investiga a 

participação social no PSE por meio de análise documental, tendo como referencial teórico 

a Promoção da Saúde. O autor verificou nos documentos sobre o PSE que 

Não há menção alguma para que estas informações sejam utilizadas no sentido 

de mobilizar a população numa tomada de decisão, como o de reconhecer seu 

papel nos agravos apresentados, ou ainda de uma atividade política de cobrança 

por ações governamentais que venham solucionar a situação. Esse fato nos dá a 

ideia de que o uso e acesso a essas informações esteja, apenas, no sentido de 

orientar ou mesmo fomentar ações individuais de mudanças de hábitos, 

comportamentos e atitudes (SILVA, 2014B, p. 122). 

Desse modo, apenas reforça a postura de passividade dos envolvidos nesse 

processo (profissionais e comunidade), ademais numa clara postura de responsabilização 
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das crianças e suas famílias pelos fatores individuais e biológicos que dispõem. Para 

romper com essa lógica, o autor coloca a efetivação do planejamento participativo entre a 

escola, o PMF, a comunidade e os alunos. Tal planejamento, subordinado a ótica 

libertadora, pode proporcionar a comunidade escolar (atores da escola, do PMF e da 

comunidade) compreender o processo saúde-doença tal qual é vivido pelos alunos e suas 

famílias, considerando o aluno como sujeito ativo no processo de implementação das ações 

do PSE em busca de cidadania. 

4.4 SÍNTESE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

As intervenções do PSE estão acontecendo há pelo menos 10 anos, com ações que 

visam aumentar a qualidade de vida de crianças e adolescentes que frequentam a escola. 

Foram encontrados poucos estudos  sobre as intervenções do programa, porém, através da 

diversidade de enfoques foi possível perceber a pluralidade de situações que o acometem, 

passando pela falta de conhecimento sobre o PSE pelos profissionais atuantes, a busca pela 

consolidação da Promoção da Saúde por meio da Intersetorialidade, a dificuldade e 

sobrecarga de trabalho de algumas classes profissionais em detrimento de outras e falta de 

clareza na organização do PSE pelos documentos que o normatizam. 

O setor saúde quando inserido na escola pode apresentar muitas potencialidades 

na construção de conhecimento compartilhado, utilizando uma perspectiva contra 

hegemônica onde se busca o enfretamento das desigualdades sociais que influenciam 

diretamente na saúde da população. A sensibilização de crianças e adolescentes para 

questões relacionadas à saúde tem um potencial de transformação de realidades. Além 

disso, é importante ressaltar o papel do Estado em investir na saúde e educação por meio 

de políticas públicas condizentes às necessidades da população. 

Os estudos mais atuais sobre políticas de saúde na infância, demonstram que a 

temática possui modificações com o passar dos anos, como por exemplo, em 2013 com a 

redefinição das regras e critérios para adesão ao PSE. Outra ação foi a incorporação do 

PSE no processo de avaliação e monitoramento do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Segundo o relatório de Análise de 

Políticas de Saúde voltadas para a Infância do Observatório de Análise Política em Saúde, 

publicado em 2017, o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 aponta essa 
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articulação intersetorial da Educação uma das estratégias fundamentais para o alcance de 

suas metas (OBSERVATÓRIO DE ANÁLISE POLÍTICA EM SAÚDE, 2017). 

O PSE concretiza uma das diversas experiências intersetoriais implementadas no 

campo das políticas públicas nos últimos 15 anos e este estudo propõe ir a fundo à 

investigação sobre as práticas intersetoriais do PSE do município de Niterói. A proposta 

desta pesquisa apresenta objetivos importantes para a compreensão do processo de 

planejamento e execução das ações do PSE e se utiliza de instrumentos coerentes para 

alcançar tais objetivos. 

5. METODOLOGIA 

5.1 DESENHO E ABORDAGEM DO ESTUDO 

A pesquisa exploratória tem como objetivo desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, possibilitando a formulação de problemas mais precisos para estudos 

posteriores (GIL, 2007). Para investigar o Programa Saúde na Escola, o delineamento 

escolhido foi o estudo de caso, ou seja, uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005). 

A abordagem utilizada na pesquisa foi a qualitativa, necessária para o estudo do 

objeto. De acordo com Minayo (2010) a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, aprofundando na pesquisa a análise e 

interpretação de um universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes. Perpassa 

por um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos. 

5.1.1 Caracterização do campo e dos sujeitos 

A cada dois anos, o PSE necessita ser renovado em sua pactuação. O Ministério 

da Saúde lança uma portaria fazendo o chamamento e os municípios constroem uma 

proposta de acordo com o modelo do MS e submetem para avaliação e pactuação. A 

implementação do PSE em Niterói teve início no ano de 2010, e até hoje possui um total de 

quatro pactuações. 

Para que seja executado o PSE, o município se articula por meio do Grupo de 

Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M), com representação de vários setores para o 
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planejamento das ações e definição de prioridades. Assim como pela implementação 

recente do Grupo de Trabalho Intersetorial Regional (GTI-R) por polo da saúde. 

As ações do PSE são realizadas por pelo menos um profissional de ensino 

superior do PMF com parceria de escolas pertencentes ao território. O município de Niterói 

possui atualmente 32 escolas pactuadas (25 municipais e 7 estaduais), segundo site do 

DAB/MS, dividida dentro dos polos (nome utilizado pelo setor educação) ou regionais de 

saúde (nome utilizado pelo setor saúde). Aqui adotaremos o termo regional de saúde para 

identificar as escolas pactuadas com o PSE. 

O município de Niterói adotou a regra nº1 quando foi realizado a pactuação 

2017/2018, tal regra implica na decisão de pactuar menos de 50% de escolas prioritárias. 

São consideradas prioritárias todas as creches públicas e conveniadas do município, todas 

as escolas do campo, as escolas com alunos em medida socioeducativas (no ano anterior), 

escolas que tenham, pelo menos, 50% dos alunos matriculados pertencentes a famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

5.1.2 Procedimentos e técnicas de coleta de dados 

O Grupo Focal (GF) é uma técnica de pesquisa onde o pesquisador reúne, num 

determinado local e durante certo tempo, uma determinada quantidade de pessoas. Nesse 

estudo planejamos realizar até 02 grupos com aproximadamente seis pessoas de setores 

diferentes em cada um deles, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate 

com e entre eles, informações acerca do tema específico (CRUZ NETO; MOREIRA; 

SUCENA, 2001). Para a execução do GF foi necessário contar com pelo menos dois 

pesquisadores, ocupando duas funções diferentes. O primeiro (o mediador) e o segundo (o 

relator), no qual entre outras funções, irá fazer a transcrição do rol de posturas, ideias e 

pontos de vistas para o qual subsidiará as análises posteriores. A escolha do GF, ao invés 

da entrevista individual, se justifica, pois o GF favorece a captação de divergências e 

convergências nas falas dos participantes sobre um mesmo assunto no momento do diálogo 

do grupo, assim como perceber a interação entre eles no momento das discussões.  

Por meio da utilização dos GF, almejamos identificar as informações de âmbito 

social, econômico e político que são levados em consideração pelo GTI-M para o 

planejamento do PSE. O GF foi composto pelos representantes das coordenações que 

participavam do GTI-M, assim como profissionais que estavam engajados no processo de 
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planejamento e execução dos dois setores por meio de convite. Foi utilizado um roteiro 

(APÊNDICE B) contendo quatro questões-chave que servem como norteadoras para o 

debate. Essa configuração se deu devido a horizontalização encontrada durante o GTI-M, 

assim como as reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial Regional (GTI-R) onde os 

profissionais dos PMF e das escolas que executavam as ações trocavam experiências, 

acertavam os processos gerenciais/burocráticos; além de sanarem suas dúvidas junto com a 

gestora municipal do PSE, representante do setor saúde. A gestora municipal do PSE, 

representante do setor educação apenas participava das reuniões do GTI-M. O resultado e 

as discussões sobre os GF estão, de forma mais detalhada, no próximo capítulo, no item 

“5.2 O processo de planejamento do PSE”. 

A observação participante permite ao pesquisador a compreensão da realidade, de 

forma que o pesquisador/observador, dentro de uma situação social, realiza uma 

investigação coletando informações que auxiliam na compreensão do contexto estudado. 

Nessa técnica de investigação, o pesquisador faz parte do contexto sob sua observação, de 

modo que interfere nele, porém, a escolha da técnica se justifica por vincular fatos e 

representações, além de desvendar as contradições entre normas, regras e práticas vividas 

cotidianamente pelo grupo ou instituição observados (MINAYO, 2010).  

Para viabilizar a coleta de informações foi elaborado um roteiro de observação 

(APÊNDICE D) pelo pesquisador para rememorar itens importantes para a coleta durante a 

observação. Esse roteiro foi dividido em dois eixos estruturantes; o primeiro sobre o campo 

e os atores envolvidos; e o segundo sobre a ação do PSE ou atividade. Além das técnicas 

de pesquisa acima, o diário de campo também foi utilizado nessa pesquisa. Demo (2006) 

destaca que o instrumento é utilizado nas pesquisas de campo para que o pesquisador tenha 

a possibilidade de anotar aspectos relevantes de conversas informais, de manifestações e de 

comportamentos dos atores envolvidos, além de impressões pessoais do pesquisador que 

possam ser modificadas no decorrer da pesquisa.  

Para a realização da observação participante foi escolhida uma escola na regional 

de saúde que possui o maior quantitativo de escolas classificadas como prioritárias, por 

acreditar que devido a essa característica haveria um trabalho melhor sistematizado. Dessa 

forma foi mapeado o número de escolas e por regional de saúde (QUADRO 1). Para obter 

tais informações foi solicitada à gestão do programa uma lista que contém os nomes das 

escolas pactuadas pelo município junto com sua classificação (prioritária ou não 

prioritária). 
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O período da coleta de dados e observações foi marcado por fatores não previstos 

pelo pesquisador e, interferiram diretamente nessa fase da pesquisa: a permanente 

reestruturação das equipes do PMF; a greve dos profissionais da educação; a violência que 

atravessa todos os sujeitos da sociedade e as ações do PSE que foram reduzidas nesse 

período. O Quadro 2 descreve de modo cronológico o processo das observações e 

acontecimentos importantes em Niterói e no Brasil, que de algum modo, interferiram na 

coleta da pesquisa. Ao mesmo tempo, deixa claro que o trabalho dos profissionais foi e 

está sendo realizado dentro dessa realidade, numa relação constante entre o micro e o 

macro político. Todas as informações e resultados estão descritos no item 5.3 “A 

realização das ações do PSE a partir das observações dentro de uma regional de saúde”. 

Em relação aos profissionais de saúde e da educação é importante compreender 

sua percepção sobre o PSE no qual atuam diretamente. Para isso, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE C) com esses atores, buscando essa 

compreensão a partir do PSE enquanto uma prática intersetorial. Admitiu-se seis (6) 

regionais de saúde, no ano de 2017, conforme realizada na pactuação do PSE 2017/2018. 

Inicialmente foi proposto entrevistar 1 profissional de saúde e 1 profissional da educação 

por regional de saúde, totalizando uma amostra de 12 profissionais (6 de cada setor) de 

acordo com a regionalização municipal, selecionados de acordo com os seguintes critérios.  

1) Setor Saúde: ser médico(a), enfermeiro(a) ou odontólogo(a) da rede municipal 

de saúde de Niterói; compor a equipe de saúde do Programa Médico de Família (PMF); 

atuar em PMF com pactuação com escola classificada como prioritária; ter participado do 

PSE na escola nos últimos 12 meses até o momento da entrevista. 

Para a realização do PSE pelo menos um profissional de ensino superior deve 

estar presente, os outros profissionais da equipe também participam, porém fica sob 

responsabilidade do profissional de ensino superior a articulação com a escola. Os critérios 

estabelecidos na seleção dos profissionais do setor saúde foram fundamentados na 

realidade de Niterói, que atualmente passou por uma reconfiguração do modo de 

contratação dos profissionais, antes responsabilidade da Associação de Moradores 

vinculada ao PMF e agora realizada por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ao 

obter a listagem dos profissionais do PMF que permaneceram no seu módulo de atuação 

em 2017 após o PSS, entramos em contato telefônico para verificar se o mesmo havia 

participado do PSE no ano anterior ou até aquele momento. Poucos profissionais foram 

encontrados lotados em seu módulo de PMF originário, e muitos deles relataram ter 
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participado de uma ou duas ações do PSE até o momento. A escolha do profissional por 

módulo foi designada por aquele que tivesse mais experiência com o PSE. 

2) Setor Educação: Ser trabalhador(a) da rede municipal de educação e atuante no 

PSE a pelo menos nos últimos 2 anos no município; atuar em escola classificada como 

prioritária; ter participado do PSE nos últimos 12 meses até o momento da entrevista. 

O cenário da rede municipal de educação possui menos rotatividade de 

profissionais em relação ao setor saúde em Niterói, devido a isso, justifica-se a escolha do 

de vinculação do profissional na rede e familiaridade com a realidade do PSE a pelo menos 

2 anos. A escolha desse profissional foi dada por aquele que tivesse mais familiaridade 

com o PSE, possuindo reconhecimento do PSE dentro da escola. 

O critério de exclusão dos participantes, de ambos os setores, foi o de ter se 

ausentado do local de trabalho, por motivo de afastamento ou licença, no período de no 

mínimo 2 meses consecutivos até o momento da entrevista. Dessa forma, garantimos que 

os profissionais participantes da entrevista estejam qualificados para falar sua percepção 

sobre as práticas realizadas no PSE. 

Também foram realizadas conversas informais ou entrevistas com informantes-

chave que auxiliaram no processo de resgatar a história do PSE de Niterói, assim como 

entender melhor por dentro como todas as mudanças e acontecimentos de 2018 (ano da 

coleta dos dados) afetaram o andamento do PSE. Tais contribuições estão mais evidentes 

no item 5.1 “O histórico do programa saúde na escola de Niterói-RJ”, do mesmo modo no 

item 5.3 “A realização das ações do PSE a partir das observações dentro de uma regional 

de saúde”. 

A entrevista na pesquisa qualitativa tem como objetivo descobrir a estrutura de 

sentidos própria do entrevistado, sendo que a tarefa da pesquisa é evitar, ao máximo, a 

imposição das estruturas e das suposições do pesquisador sobre o relato do entrevistado. 

As entrevistas semiestruturadas são caracterizadas por sua estrutura flexível, compondo 

questões abertas que definem a área a ser explorada (BRITTEN, 2009). O perfil dos 

profissionais entrevistados encontra-se no quadro 3, contido no próximo capítulo. 

Houve uma limitação no estudo em relação à escolha dos profissionais da 

Educação em relação ao segmento da Educação Básica atuante. Na aproximação com o 

campo de investigação não foi percebida a predominância de ações nas unidades da 

Educação Infantil em relação ao Ensino Fundamental e Médio, bem como as unidades 

estarem classificadas como prioritárias na pactuação do PSE. Dessa forma, a percepção do 
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profissional da Educação ficou capturada pela realidade da Educação Infantil. As análises 

desses dados estão no item 5.4 “A percepção dos profissionais da saúde e os da educação 

sobre o PSE”. Emergiram desse item sete (7) categorias de análise, debatidas no próximo 

capítulo: Saúde escolar na formação inicial; A saúde, o educar e o cuidar; Precarização do 

trabalho e da vida; Planejamento (saúde e educação); Educação em saúde; Prevenção das 

doenças e promoção da saúde; e Intersetorialidade. 

Por último, mediante as falas dos profissionais entrevistados, junto com as 

observações e do grupo focal foi realizada a análise dos fundamentos teóricos e 

metodológicos utilizados para as ações de Educação em Saúde no PSE, sob o ponto de 

vista dos profissionais e de suas experiências. Sobre esse tema o item 5.5, denominado “Os 

fundamentos teóricos e metodológicos de educação em saúde utilizados nas intervenções 

do PSE em Niterói” descreve e aborda sob qual perspectiva os profissionais de saúde e 

educação reproduzem nas atividades. 

5.1.3 Organização, tratamento e análise dos dados 

Além da gravação em áudio (quando autorizada pelo participante) dos grupos 

focais e entrevistas, da transcrição e digitação das mesmas, o pesquisador também realizou 

anotações pessoais, o registro de gestos, silêncios, risos, lapsos, enfim, o conjunto das 

situações que compõem a entrevista. O armazenamento dos dados em arquivos eletrônicos 

e físicos ficará sob a guarda do pesquisador responsável. 

Para a análise das entrevistas individuais e grupos focais; e das observações, que 

foram complementadas pelo diário de campo, foi utilizada a Análise de Conteúdo segundo 

a autora Minayo (2010). A organização e análise de dados foi realizada em dois níveis de 

interpretação, segundo Minayo (2010), o primeiro faz relação ao contexto sócio-histórico, 

onde é fundamental a captura da conjuntura socioeconômica e política do qual faz parte o 

grupo social a ser estudado; a história desse grupo e a política que se relaciona com esse 

grupo. Já o segundo nível de interpretação foi realizado com os fatos surgidos na 

investigação, através das observações e das entrevistas, captando a análise das instituições, 

as comunicações individuais e as observações de cerimônias e rituais, específicas de cada 

objeto investigado. Como complemento de análise também foi adotado as fases de Análise 

de Conteúdo de Bardin (1979): a) pré-análise, b) exploração do material e c) tratamento 

dos dados.  
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Ao final da pesquisa e defesa da dissertação será realizada uma devolutiva ao 

GTI-M e aos profissionais da saúde e educação participantes da pesquisa, com o objetivo 

de colaborar para a melhoria das ações intersetoriais entre a saúde e a educação, por meio 

de ações pensadas de modo coletivo, compartilhado e participativo. 

5.1.4 Aspectos éticos 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFF, 

utilizando a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde como norma orientadora 

(BRASIL, 2012). Resultando na aprovação (nº 2.517.534 28) no dia 28 de Fevereiro de 

2018, assim como assinatura de anuência da Fundação Municipal de Saúde de Niterói e 

Fundação Municipal de Educação de Niterói. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), no qual 

constam os objetivos e os procedimentos do estudo, foi lido para o convidado e caso 

aceitação em participar, o mesmo assinou o termo. O pesquisador evidenciou ao convidado 

que sua participação foi voluntária e que em qualquer momento poderia optar pela 

desistência de participar.  

Os riscos para os participantes limitam-se a alguma situação de constrangimento 

ou ansiedade durante a entrevista, o grupo focal ou a observação participante. Para reduzir 

a probabilidade dessas situações, o pesquisador estava sempre atento ao comportamento do 

participante. Inclusive, quando fosse percebido algum desconforto por parte do 

participante, foi oferecida a possibilidade de interromper a entrevista, a observação ou o 

grupo focal. 

No caso do GF o pesquisador convidou os participantes tomando alguns cuidados 

como: convidar com antecedência – o pesquisador foi a diversas reuniões do GTI-M e 

GTI-R fazendo-se presente e familiarizando-se com os atores. Dessa forma, foi realizado o 

convite com duas opções de datas e horários diferentes para aumentar a chance de 

participação. Além disso, o pesquisador ficou atento ao cargo dos participantes de modo a 

evitar a presença de representantes com níveis hierárquicos que poderiam causar 

constrangimento durante a conversa, ou respostas condicionadas pela presença dessa 

pessoa com o nível hierárquico muito acima.  

O pesquisador ficou e estará à disposição, caso necessário, para dar 

esclarecimentos de ordem técnica relacionados ao Programa Saúde na Escola. Os 



 

51 

 

benefícios da pesquisa são de ordem teórico-prático, pois auxiliarão no debate sobre a 

implementação, planejamento e execução das práticas intersetoriais, especificamente das 

relacionadas à saúde e à educação. Já para o participante não houve nenhum benefício, seja 

ele financeiro ou de qualquer outra natureza. Em relação aos profissionais com a condução 

da pesquisa e coleta de dados pode vir a melhorar o processo de trabalho em relação à 

saúde do escolar, através da reflexão com as perguntas do roteiro de entrevista, e demais 

situações da pesquisa.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho de campo em Niterói, no primeiro semestre de 2018, trouxe muitas 

informações sobre as práticas intersetoriais que ocorrem dentro da realidade do Programa 

Saúde na Escola (PSE) e evidenciou questões que influenciaram o processo de trabalho dos 

sujeitos que planejam e executam o mesmo. 

Minayo (2012) diz que a análise da pesquisa qualitativa parte de um movimento 

no qual os verbos compreender, interpretar e dialetizar são preponderantes. Visto isso, os 

resultados desta pesquisa formam um grande quebra-cabeça que articula as vivências dos 

atores implicados com o PSE. Para respondermos à questão norteadora do estudo - “como 

são planejadas e executadas as práticas intersetoriais do PSE no município de Niterói?”. 

foram necessárias muitas estratégias e ferramentas teóricas e técnicas para que, a partir da 

Teoria da Produção Social da Saúde e do nosso encontro ainda inicial e potente com o 

Materialismo Histórico-dialético enquanto referencial teórico-metodológico de análise, nos 

tenha sido possível compreender, interpretar e dialetizar a realidade encontrada, 

articulando totalidade, subjetividade e particularidade dentro do momento histórico ao qual 

os sujeitos da pesquisa estavam inseridos. 

Para iniciarmos o processo de análise das práticas intersetoriais do PSE em 

Niterói é fundamental contextualizar historicamente e politicamente o Programa e sua 

inserção no município. Em 1992 o Programa Médico de Família (PMF) foi implementado 

em Niterói, servindo de inspiração para a formulação do antigo Programa Saúde da Família 

(PSF) no estado do Rio de Janeiro e posteriormente em vários municípios do país. Os 

autores Hubner e Franco (2007, p. 188) escrevem que “o conceito de saúde adotado pelo 

PMF compreende a imprescindibilidade de articulações intersetoriais, de efetiva 

participação da sociedade, na busca de “um novo marco civilizatório [...]”. 

Além do conceito de saúde adotado pelo PMF, outra característica importante na 

sua instituição foi o critério de escolha do local dos módulos (denominação dos serviços de 

saúde) e a forma de contratação e cogestão feita pela Associação de Moradores do Bairro. 

Um dos requisitos básicos utilizados como critério para a criação do módulo do PMF era 

que estivesse localizado em bairros ou aglomerações populacionais de baixa renda, não 

contemplados pelo poder público local com equipamentos sociais. Outra especificidade era 

a característica de cogestão, como explica o trecho abaixo: 

os presidentes das associações de moradores passam à condição de cogestores do 

programa. Os profissionais são selecionados pela equipe de supervisão e 
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contratados por essas associações, que, através de um repasse do município, os 

remuneram mensalmente (contratos regidos pela CLT). Todos os recursos 

financeiros são contabilmente administrados pelo Departamento Financeiro do 

PMF, mas todas as despesas, inclusive de recursos humanos, são autorizadas 

pela associação co-gestora local [...] (HUBNER; FRANCO, 2007, p. 186). 

Esses e outros requisitos do PMF são de extrema relevância para compreender a 

organização do processo de trabalho das pessoas inseridas nas equipes de saúde e sua 

implicação nas práticas intersetoriais. Além disso, os conceitos de território e vínculo são 

cruciais para o cuidado em saúde que o PMF constrói. Tais conceitos e informações 

relacionadas à organização fazem parte do processo de análise que emergiu dos grupos 

focais da pesquisa e conversas com informantes-chave. 

O PSE, em sua pactuação nos anos de 2017 e 2018, foi organizado de acordo com 

as seis regionais da saúde de Niterói, que contam com outros equipamentos da Atenção 

Básica, como as Policlínicas Regionais, Policlínicas Especializadas e outras. A imagem 

abaixo é a atualização das regionais da saúde em 2018, com a incorporação de mais uma 

regional (Regional Norte III), totalizando sete regionais: 

 

  

Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 2018. 

 

Figura 1. Representação geográfica de Niterói dividida pelas regionais de saúde 

(2018). 
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6.1. O HISTÓRICO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE NITERÓI-RJ 

O decreto interministerial nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007 criou o PSE no 

Brasil; em seu primeiro artigo apresentou-se a finalidade do Programa na seguinte 

redação:“[...] no âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, o Programa Saúde na 

Escola - PSE, com 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”. 

Do período de publicação do decreto até os dias atuais foram publicadas diversas portarias 

que dão direcionamento às ações do PSE, assim como a divulgação do período de 

pactuação entre os municípios interessados e os Ministérios, a cada dois anos.  

No ano de 2008, após o lançamento do PSE, o município de Niterói assinou a sua 

adesão ao Programa, assim, em 2009 houve a elaboração do projeto e no ano de 2010 foi 

aprovado e autorizado pelo Conselho Municipal de Saúde. Na primeira pactuação, nos 

anos de 2011 a 2012, haviam oito escolas vinculadas aos PMF de referência, conforme 

proximidade dentro do território. Durante a segunda pactuação, de 2012 a 2013, houve um 

aumento do número de escolas e o município passou a ter dezesseis escolas vinculadas 

com  ampliação para unidades de ensino infantil. Na terceira pactuação, de 2014 a 2015 

foram totalizadas vinte escolas. No ano de 2016 não houve uma nova portaria com o 

chamamento para adesão, mas as escolas do município de Niterói prosseguiram com as 

atividades do PSE, mesmo sem um novo contrato. 

A conjuntura política e econômica foi marcante no ano de 2016, com ações como 

a tentativa de desmonte e desinstitucionalização do SUS, a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 241, o golpe a democracia, marcado pelo impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff, que desde maio estava afastada do poder, tendo sido julgada e condenada 

em agosto do mesmo ano, deixando assim, Michel Temer como Presidente interino da 

República, até as eleições de 2018. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na época 

demostrava seu desprezo pelo SUS realizando ataques à universalidade e produzindo um 

fortalecimento dos segmentos privados com medidas que envolviam a regulamentação de 

“planos populares”, sob forte ataque ao financiamento público destinado à saúde pública. 

Nesse sentido, a solução para a crise econômica do país foi o lançamento da Proposta de 

Emenda Constitucional 241/2016 – PEC 241, aprovada pela Câmara dos Deputados em 

uma madrugada de Outubro de 2016, seguindo para o Senado sob a numeração de PEC 55. 

Tal medida governamental congela por 20 anos os gastos da área da saúde e educação, 
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medida que afeta principalmente as classes sociais mais baixas e dependentes dos serviços 

oferecidos pelo Estado. 

Somente no mês de abril de 2017, foi divulgada uma nova portaria para pactuação 

para o PSE, com previsão de dois anos de duração (2017/2018), com novas regras e 

critérios. Nessa reformulação os três componentes do PSE foram diluídos em doze ações, 

algumas delas de caráter obrigatório. Portanto o PSE em Niterói está em sua quarta 

pactuação, atualmente com trinta e duas escolas vinculadas. Dentro deste universo de 

escolas associadas, treze delas são de Ensino Infantil, doze de Ensino Fundamental e sete 

de Ensino Médio. 

A pactuação deste biênio foi o foco da pesquisa. Houve a desvinculação de duas 

escolas do ciclo anterior e catorze novas escolas se juntaram pela primeira vez ao 

Programa. O quadro abaixo apresenta o número de escolas associadas por regional de 

saúde de Niterói. 

Quadro 1. Número e caracterização das escolas pactuadas pelo PSE 2017/2018 por 

Regional de Saúde de Niterói.  

Regional de 

Saúde* 

Número de 

escolas 

pactuadas 

Número de 

escolas pactuadas 

prioritárias
# 

Número de escolas 

pactuadas não 

prioritárias
# 

Número de escolas em 

sua primeira pactuação 

Norte I 5 3 2 1 

Norte II 6 3 3 3 

Praias da Baia I 2 0 2 1 

Praias da Baia II 7 4 3 6 

Pendotiba 6 2 4 2 

Leste Oceânica 6 4 2 1 

Total 32 16 16 14 

*Referência na pactuação de 2017/2018 do PSE em Niterói. No momento de elaboração do trabalho as 

regionais de saúde do município foram modificadas. 

#Segundo o Ministério da Saúde (MS) é considerado escolas prioritárias todas as creches públicas e 

conveniadas do município; Todas as escolas do campo; As escolas com alunos em medida socioeducativas, 

em 2016; Escolas que tenham, pelo menos, 50% dos alunos matriculados pertencentes a famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

A partir da caracterização das escolas ligadas ao Programa, pode-se perceber que 

a quantidade de escolas prioritárias é igual às escolas pactuadas não prioritárias. As 

regionais que apresentam mais escolas prioritárias são: Norte I, Praias da Baia II e Leste 

Oceânica. A Regional Leste Oceânica também apresenta uma particularidade: é a regional 

com o maior número de escolas prioritárias (4) que participaram do ciclo anterior e 

continuaram no ciclo 2017/2018. Logo, foi a regional escolhida para realizar as 

observações da rotina das ações do PSE nas escolas, bem como do seu processo de 
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planejamento. Todas as escolas prioritárias possuem a Educação Infantil, e em algumas 

delas também está presente o Ensino Fundamental I e/ou II. 

6.2 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PSE
1
 

No planejamento entre o PMF e as escolas, também existem outros núcleos ou 

reuniões voltados ao planejamento do Programa: as reuniões do Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTI-M) e as reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial 

Regionalizado (GTI-R) que contam com representantes de vários setores e áreas. que nem 

sempre estão presentes. Existe ainda o Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTI-E), 

que não foi citado por nenhum dos atores durante toda a fase de coleta de dados da 

pesquisa. 

Com o propósito de identificar as informações de caráter social, econômico e 

político existentes no processo de planejamento do PSE pelo GTI-M, atuante na gestão de 

2017/2018, foram realizados dois grupos focais onde os representantes foram convidados 

por e-mail e telefone. Devido à preocupação de ética em pesquisa e prezando pela estrutura 

e capacidade física para realizar tal grupo, foram escolhidos duas datas em dias e horários 

diferentes, e foi endereçado o convite aos seguintes atores que participam deste processo: 

• Coord. de Nutrição Escolar da Secretária Municipal de Educação; 

• Supervisoras/es de Saúde Mental, Saúde Coletiva, Saúde Bucal e Pediatria 

da Fundação Municipal de Saúde;  

• Coord. Prevenção de Violência/ Núcleo de Atendimento Especializado da 

Criança e do Adolescente (NAECA); 

• Centro de Zoonoses (CCZ)/ Setor de Informação, Educação e Comunicação 

(IEC); 

• DST/AIDS da Fundação Municipal de Saúde; 

• Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 

• Coord. Vigilância em Saúde; 

                                                 

1
 Grupo Focal (GF 1 ou GF 2) e Participante (P1 a P6) 
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• Representante da Universidade Federal Fluminense / Instituto de Saúde 

Coletiva; 

• Representante da Universidade Federal Fluminense / Faculdade de Nutrição; 

• Representante da Universidade Federal Fluminense / Faculdade de 

Educação; 

• Coord. Educação Física Escolar da Secretária Municipal de Educação; 

• Coord. de Educação Especial da Secretária Municipal de Educação; 

• Coord. da Educação Infantil da Secretária Municipal de Educação; 

• Núcleo de Ações Integradas (NAI) da Secretária Municipal de Educação; 

• Coord. da Assessoria Especial de Articulação Pedagógica da Secretária 

Municipal de Educação. 

Apesar do convite para a participação dos gestores e/ou profissionais no grupo 

focal, a adesão foi muito baixa, principalmente no setor da Educação onde não houve 

nenhuma representação ou resposta aos convites, com exceção de uma representante da 

Coord. de Alimentação Escolar que apesar de confirmar a participação, não foi possível 

participar, devido a imprevistos do trabalho. Então foram realizados dois grupos focais 

contendo um total de seis representantes: 

• Representante da Universidade Federal Fluminense (UFF)/ Instituto de 

Saúde Coletiva; 

• Coord. Prevenção de Violência/ Núcleo de Atendimento Especializado da 

Criança e do Adolescente (NAECA); 

• Supervisora/o de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde; 

• Supervisora/o de Saúde Coletiva da Fundação Municipal de Saúde;  

• Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 

• Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)/ Setor de Informação, Educação e 

Comunicação (IEC); 

O grupo foi conduzido por um mediador e um relator, foram gravados e 

transcritos 162 minutos de conversa; para entender as falas dos convidados também nos 

aproximamos da Dialética como aparece na obra de Henri Lefèbrve (1975), descrita por 

Gadotti (2001) partindo de uma seleção de “regras práticas” para a análise: apreender o 

conjunto das conexões internas da coisa, de seus aspectos; o desenvolvimento e o 

movimento da coisa; Apreender os aspectos e momentos contraditórios; a coisa como 

totalidade e unidade dos contraditórios; Penetrar sempre mais profundamente na riqueza do 
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conteúdo. Ao analisar os trechos das falas, na sociedade em que vivemos e na sua história, 

pode-se alcançar tal objetivo de análise. Nesse sentido, foram incluídas ao grupo focal 

questões-chave com duas frases provocadoras, que foram utilizadas para iniciar o debate 

sobre o planejamento do PSE no município e as discussões foram referentes aos temas: 

frase 1-“A formação de hábitos de higiene por meio do trabalho educativo é presente 

quando se fala em saúde na escola” e frase 2 -“A intersetorialidade é um paradigma 

inovador que surge gradativamente nas políticas sociais públicas, cujo intento é superar a 

histórica tradição empirista cartesiana e a burocracia compartimentalizada das 

administrações públicas.” Nessa perspectiva o intuito foi provocar nos participantes se há 

concordância ou discordância, parcial ou total, em relação à afirmação das frases, assim 

aprofundando nas justificativas com o objetivo de captar os consensos e divergências do 

grupo. 

No momento inicial da conversa no grupo focal, foi solicitado que os participantes 

apresentassem e enunciassem uma característica pessoal no trabalho com o PSE. A partir 

daí emergiram temáticas importantes a serem debatidas, como exemplifica a fala de duas 

participantes, cujas características foram, respectivamente, articuladora e incentivadora. O 

que chama a atenção no relato é a necessidade de uma articulação com outros setores, além 

da Educação e a importância de incentivar a equipe de saúde para sair do módulo e ir ao 

território realizar o trabalho de cuidado em saúde (prevenção, promoção e atenção),  

possibilitando uma conexão com a saúde do escolar: 

[...] as escolas pediam, mas não era um trabalho bem articulado. Então hoje a 

minha palavra seria articuladora. Porque a gente tenta formar sub grupos nas 

regionais dentro do município para que efetivamente saúde, educação, 

assistência, conselhos tutelares, ONGs trabalhem efetivamente naquele território, 

para a gente tentar efetivamente fazer prevenção. Porque hoje o que a gente tem 

feito muito mais é a questão instalada... (GF 1, P3, grifo nosso) 

 

[...] articuladora naquele sentido de incentivar as equipes tentar reconhecer quem 

tem mais perfil para esse trabalho né, junto as escolas porque fazer esse 

trabalho... a gente percebe que são geralmente os enfermeiros que estão a frente, 

a gente está começando agora com um número mais de saúde bucal né, que 

encamparam perfeitamente as equipes, estão trabalhando bem. E a gente fica só 

naquele incentivo, “vamos lá ver o que tem para fazer!” (GF 1, P4, grifo nosso) 

Passando por esses fatores de articulação e incentivo para o trabalho do PSE com 

as equipes do PMF, o diálogo com a escola torna-se imprescindível para o planejamento. 

Nessa amarração com a escola, os representantes da saúde e instituições parceiras 

(supervisores, profissionais do NASF e UFF) relatam como é feita essa aproximação e que 

produzem as ações do PSE em alguns contextos, entendendo as condições de vida das 

crianças e suas famílias: 
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Uma das questões que a gente tem feito [...] é essa reunião com a direção, com a 

escola, para a gente começar... Eu já fui a três e cada uma tem uma questão 

diferente. Uma tinha questões [...] da relação comunitária, das questões da 

droga, da violência na escola. (GF 2, P4, grifo nosso) 

 

Com relação as práticas [...] primeiro eu faço um grupo com os professores e a 

direção, levando para eles o porque de estar implementando as ações, o quê que 

a gente vai trabalhar com a criança né, para sensibilizar, para eles entenderem, 

depois eu faço com as crianças. (GF 1, P6, grifo nosso) 

Apenas com um olhar sensível dentro das práticas de saúde na escola que será 

possível pensar além do aspecto individual do sujeito, pensando de modo individual e 

coletivo nas condições de vida da comunidade e as dificuldades que enfrentam todos os 

dias: 

Não tem a noção do que é um banho com uma água decente, que você vai 

mandar dar banho mais você não sabe a condição de vida das pessoas ali... Então 

é a gente, de certa maneira, que vai dando um pouco esse continente para eles, 

[...] às vezes o único local com um pouco de tranquilidade que essas crianças vão 

ter, vai ser essa escola, vai ser essa creche. Ali vão chegar cansados, por não 

conseguiram dormir [...], porque a casa dela é um inferno, ela mora em frente a 

boca de fumo, ela mora em uma casa que não tem banheiro, entendeu? (GF 2, 

P4) 

 

[...] a escola encaminha a criança, e eu digo não é a criança é a família inteira 

[outro participante concorda]. Tem que se trabalhar de forma sistêmica, 

entendeu? Então você coloca aquele “cristo” ali para ser o grande causador e o 

problematizador de tudo, e o que é na verdade, é o sistema todo está adoecido. 

Não adianta fazer terapia somente na “criatura”, porque não vai adiantar, ou 

agente vai fazer terapia para ela aceitar aquela situação passivamente. (GF 1, P3) 

O princípio de territorialidade foi enfatizado nos relatos, de modo que a família, 

as questões comunitárias, a violências, as drogas compõem esse cenário da realidade. A 

apropriação do território, segundo Mendes (1994), é mais do que conhecer a sua área de 

abrangência, seria conhecer detalhadamente o território, o enxergando enquanto território-

processo, auxiliando na definição de problemas, nas prioridades e nos recursos para 

atender às necessidades de saúde da comunidade. Tal território é histórico e, por isso, 

carrega concepções sobre saúde e doença, de uma cultura que integra as condições de 

subsistência, renda, habitação e acesso à educação. 

A territorialidade é um conceito muito presente no PMF, além disso, precisa ser 

aplicado com a intenção de buscar as parcerias. Nesse sentido enfrentar os problemas do 

cotidiano do trabalho, principalmente a falta de recursos e a precarização dos vínculos, 

converte-se em um ato de resistência. Esta problemática é presente na fala de uma das 

participantes, que contou no momento de fala durante o grupo focal com concordância dos 

outros participantes. 

[...] as pessoas (representantes das instituições) não conseguem identificar no seu 

próprio território quem é que pode te ajudar, acho que isso é a primeira coisa. 
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[...] Eu acho que a escola precisa sair um pouco desse lugar, acho que é um 

movimento de todas as escolas, da saúde... A gente precisa sair dos nossos muros 

e começar a identificar no nosso território quem são nossos parceiros 

privilegiados entendeu? De que em uma necessidade você tenha quem acionar, 

você não fica esperando gestão para resolver. Acho que as pessoas precisam se 

mobilizar um pouco mais, se movimentar um pouco mais. (GF 1, P3) 

 

As condições de vida são determinantes para dispor ou não de uma boa qualidade 

de vida. Nesse sentido, é vital ter cuidado ao se individualizar algum problema social, ou 

mesmo quando se naturaliza uma situação social, denominando-a como cultural. Um 

exemplo dessa situação é quando se faz uma crítica aos hábitos de higiene da população 

que é pobre e periférica, população essa que foi privada de seus direitos fundamentais, em 

que seus hábitos são reflexos da desassistência e abandono do poder público. 

A equipe precisa se inserir nesse território, estimulando a organização 

comunitária e junto com esta população buscar parcerias intersetoriais na 

perspectiva de melhores condições de vida e saúde. Estimular a participação 

popular como prática política, buscando permanentemente parcerias 

intersetoriais, faz parte da rotina do PMF de Niterói, sem desconsiderar a 

importância das dimensões de prevenção e assistência à saúde. (HUBNER; 

FRANCO, 2007, p. 178) 

Segundo Fleury-Teixeira e Bronzo (2010), as pessoas que estão em um nível mais 

baixo da escala hierárquica de poder na sociedade também são oriundas da falta de 

perspectiva e reconhecimento na vida, da frustração e da sensação de injustiça e 

impotência. Aliado a isso, o fracasso escolar e as dificuldades de aprendizagem, conforme 

estudos encontrados na revisão de literatura (capítulo 4) continuam sendo observadas 

através de um conjunto de explicações de caráter individual e/ou de culpabilização da 

família (SOARES et al., 2016; CORD et al., 2015; SILVA et al., 2014A). Tais 

profissionais que reforçam essas práticas necessitam aprofundar nos princípios, ainda 

(re)existentes nas políticas públicas que se utilizam da integralidade, da educação integral, 

da intersetorialidade e da presença do controle social para serem executadas. Reafirma-se a 

necessidade de observar a coletividade, o ambiente e as condições de trabalho, forças 

produtivas, relações de produção como fatores estruturais na vida das famílias e suas 

crianças. 

Este equívoco da individualização e culpabilização da família, foi explicitado 

durante um dos grupos focais, após a leitura da primeira frase provocadora: 

Tem coisas tão absurdas, são questões que passam de geração em geração e você 

não consegue mudar o padrão daquela família. [...] A (médica do PMF) disse que 

a avó já era assim, a família inteira, e não consegue entender que precisa tomar 

um banho, coisa básica. [...] é muito cultural mesmo, é complicadíssimo. [...] ela 

[a dentista do PMF] está indo de casa em casa, para entender aquela realidade e 

ela se deparou muito com isso, uma escova para a família inteira... (GF 1, P6) 
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[...] eu acho que tem que ser pela criança, eu acho assim formação de hábito na 

creche, a criança tem que começar a entender que o banho... Que se sujou tem 

que lavar, isso tudo. E eu acho assim, eu fiquei já vinte anos dentro de creche, 

quantas vezes a gente percebia isso, que a criança conseguia mudar um hábito 

familiar. Era claro, a questão da escova de dente, era uma única escova para a 

família inteira. [todos conversam nesse momento, com exemplos de situações 

parecidas] (GF 1, P3) 

Os participantes do grupo focal apresentaram a necessidade de realizar parcerias 

para ser capaz de solucionar problemas de ordem muito maiores e complexos, não sendo 

possível resolvê-los setorialmente, de modo isolado: 

Ele (o conselheiro) é um grande articulador, então assim, só vai procurar 

judicializar no Ministério Público ou no Juizado da Infância e da Juventude 

quando você realmente não conseguiu mediar, ele é um mediador. Aqui em 

Niterói é bem complicado, bem pesado. (GF 1, P3) 

 

[...] “Ah, então vamos planejar para o próximo ano...”, e ai, eu me lembro que 

até passei o recado lá, mas como estava tendo aquele problema (troca de 

profissionais do PMF) não foi possível planejar para o próximo ano junto com a 

escola. E a escola tem um tempo diferente do tempo do PMF. Então, às vezes, as 

datas não batem, então assim, eu acho que essa é uma grande dificuldade de 

pensar junto assim, atividades porque os calendários trabalham de maneira 

diferente. (GF 2, P3) 

 

Então, vamos supor que o grupo que vai trabalhar hipertensão, você imagina que 

legal seria o pai ou um avó estar com um cartaz do neto na... Porque a gente vive 

fazendo cartazes, eles iam achar isso um barato. E as crianças, tinham feito 

cartazes lindos, entendeu? Então eu falei que é uma forma de a gente estar 

trabalhando saúde não necessariamente só dentro da escola, eu estou falando por 

mim, foi uma coisa que a gente começou a conversar com as escolas que a gente 

já fez. (GF 2, P4) 

Atualmente as ações do PSE são doze, segundo a orientação que veio com a 

portaria do Ministério da Saúde (MS). A grande questão do PSE, em diversas outras 

pesquisas é da predominância das avaliações clínicas, principalmente por meio da 

avaliação antropométrica. Na fala dos participantes do GF, dentro de sua prática de 

planejamento, os exemplos mais frequentes em sua vivência são justamente essa ação: 

Geralmente, voltado para a avaliação antropométrica e para a parte de vacinação, 

mas alguns também já fizeram junto aos pais isso também. Porque eu acho isso 

importante, trabalhar na escola mas não só com os alunos. Agente sabe que esses 

pais trabalham, se as crianças estão ali na creche é porque, provavelmente, eles 

estão trabalhando. (GF 1, P4) 

 

É que só fica muito na questão da higiene...dá, dá, bucal, na questão da 

arboviroses e na questão da antropometria, que pesa e mede. E tem muitas outras 

ações que independem de material, independe, entendeu? Isso, porque às vezes 

fica um pouco engessado, tanto pela questão da escola quanto pela questão da 

saúde, que eu já ouvi algumas questões. (GF 1, P3) 
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Quando a gente faz uma ação, a gente fez uma lá semana passada, eram trezentas 

crianças, ficaram lá o dia inteiro, pesaram e mediram do ensino fundamental e 

médio, então a dentista foi lá avaliar a boca para ver se tinha alguma questão de 

odonto. A odonto faz umas ações em saúde bastante importantes em relação a 

saúde, preventiva. (GF 2, P4) 

 

E a gente tentando implementar ali, complementar um trabalho que já vem sendo 

desenvolvido no dia a dia através das brincadeiras, o que que a gente pode 

estimular, habilidades auditivas, triar mesmo, identificar alguma dificuldade, 

alguma alteração, exercícios de respiração, porque tem crianças que tem muita 

secreção. (GF 1, P6) 

Concluindo essa questão, com o consenso dos participantes do grupo focal, foi 

levantada a seguinte discussão: a setorialização que ainda existe nos órgãos públicos e na 

centralização das ações em uma determinada pessoa (processo de personificação). 

[...] a gente ainda tem dificuldade de trabalhar com outros setores, a gente sabe 

muito bem do setor onde a gente está, mas quando passa para o outro setor, onde 

cada um tem as suas regras, mesmo que não sejam estipuladas legalmente, você 

lembrou da Assistência Social, o quanto os CRAS são importantes, e o quanto 

eles ainda ficam deslocados na questão do PSE, pouco se envolve e as crianças 

são as mesmas. A criança que está estudando é a criança que tem um problema 

de saúde, é criança que está no Bolsa Família... (GF 2, P3) 

 

É tudo que a (uma participante) disse ali, é para além dela [outro participante 

concorda], toda a ação, todo o conhecimento que a gente puder levar é para ficar 

para além da gente. Hoje eu estou nesse lugar, mas amanhã eu posso não estar, 

mas aquela ação que é profícua [...] precisa continuar. Também eu acho que isso 

é muito importante e também é uma desconstrução. Cada um que chega quer 

inventar a roda (risos). (todos riem e falam sobre ego). (GF 1, P3) 

Foram evidenciados durante os dois grupos focais, vários elementos em relação ao 

planejamento do PSE em Niterói, levando-se em consideração as informações de caráter 

social, econômico e político. Visto a ausência dos representantes do setor de educação nos 

grupos, assim como foi percebido nas reuniões do GTI-M e GTI-R durante as observações 

de Abril a Agosto de 2018, ficou evidente o protagonismo do setor saúde em planejar as 

ações do PSE, procurando uma prática intersetorial.  

Durante a discussão sobre a frase provocadora 1 não houve oposição em relação a 

afirmação em destaque, possuindo uma consonância entre os participantes a partir da frase 

sobre a formação dos hábitos de higiene na escola. Já em relação a intersetorialidade, 

existe um entendimento que, para a resolução dos problemas e das necessidades da 

população precisa-se ir para além do setor saúde; os participantes apontaram a importância 

de outras equipamentos de outros setores e instituições, como o CRAS, o Conselho 

Tutelar, entre outros. Porém, o que se refletiu nas falas foi que a falta de conhecimento e 

articulação dentro do próprio território seria um limitante para o trabalho, de tal forma que 

o trabalho educativo está voltado exclusivamente para a prevenção das doenças. As 

informações de caráter social, econômico e político, por exemplo, o número de famílias 
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cadastradas no Bolsa Família, a falta de infraestrutura do bairro, o acesso a serviços de 

água e esgoto e as condições de vida da comunidade tornam-se aspectos individualizados, 

numa concepção de falta de entendimento das famílias sobre os hábitos de higiene das 

crianças, ao ponto que as questões de ordem social encontram-se tipificadas como sendo 

uma “cultura familiar”. 

As famílias pobres tão massacradas pela frustração, injustiça e impotência ainda 

continuam sendo circunscritas por essas marcas de julgamento moral e estigmas que, 

transversalmente, sustentam a naturalização da falta, mesmo vivendo uma realidade onde o 

acesso da criança à escola significa ter um lugar de refúgio de seu cotidiano, onde não se 

tem banheiro dentro de casa e escova de dente para realizar sua higiene bucal. 

Ao longo dos grupos focais foram mencionadas novas atitudes dos profissionais 

do PMF frente aos problemas sociais encontrados nos territórios, por exemplo, de uma 

dentista que antes de iniciar o trabalho no PMF se dispôs a ir realizar visitas domiciliares 

junto a um ACS para identificar as demandas daquela área e elencar as famílias que 

necessitam de certas prioridades ou urgências. Atitudes como essa podem também ser 

absorvidas para o planejamento do PSE em Niterói, de modo que seja possível sair dos 

muros da escola e mobilizar a participação social a partir de uma demanda emergente que 

afeta crianças, jovens, adultos e idosos do território. Por outro lado, com a saída dos 

profissionais do PMF, os gestores e representantes das instituições afirmaram que para o 

ano de 2018 não foi possível realizar um planejamento das ações com as escolas, devido à 

falta de comunicação provocada pela troca de profissionais do PMF.  

Um fato interessante nas falas dos participantes do grupo focal foi a constatação 

da predominância de ações voltadas para a avaliação antropométrica e higiene nas ações do 

PSE do município, não só dentro de um segmento da educação básica, mas de forma geral, 

já que os atores que estavam ali são de diferentes regionais de saúde. Também foi 

unanimidade, entre os participantes, a consciência de que existem outras ações além 

dessas, que independem de materiais e equipamentos para serem desenvolvidas dentro das 

escolas. Ou seja, existe um imaginário e uma tendência em investimento nessas ações 

específicas, que tem sua importância e relevância. Mesmo que aconteçam outras ações, são 

exclusivamente essas de avaliação clínica e higiene, que simbolizam o PSE para os 

participantes. Em nenhum momento foi evidenciada nas falas preocupação em relação às 

práticas educacionais executadas pelos profissionais da saúde e educação, as quais são 
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baseadas nas ações de prevenção das doenças, ou mesmo em relação às metodologias 

utilizadas durante a execução do PSE nas escolas. 

Devemos olhar para além da ascendência das ações verificadas no PSE, levando-

se em consideração a construção social do simbolismo que representa atuar com o tema de 

saúde dentro da escola, e refletir sobre a formação desse trabalhador em saúde que 

reproduz comportamentos e princípios de uma sociedade que culpabiliza a vítima e 

patologiza problemas sociais, como é o caso do fracasso escolar e da falta de cuidado e 

higiene das crianças, responsabilizando as famílias, mais especificamente, a mulher. 

Gadotti (2001) aposta que para enfrentar os problemas sociais que permeiam a 

educação, as reivindicações precisam ser politizadas, isso significa aglutinar o movimento 

social e as posições negativas com o objetivo de transformá-las em política positiva. 

Assim, a participação comunitária dentro da escola possibilitaria a construção da relação 

entre famílias e profissionais da educação, acima de julgamentos, controle e vigilância em 

saúde, afim  de unificar lutas e reivindicações para melhores condições de trabalho para os 

profissionais, melhores condições de vida para as famílias que também pertencem à classe 

trabalhadora, ou seja, não inventando o movimento social, apenas politizá-lo visando a 

conservação de direitos conquistados, tensionando para se garantir uma educação integral e 

de qualidade. 

6.3 A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PSE A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES 

DENTRO DE UMA REGIONAL DE SAÚDE 

A escolha da regional de saúde deu-se a partir do mapeamento por regional das 

escolas classificadas como prioritárias e não prioritárias, de acordo com o quadro 1. 

Portanto, foi identificada a regional onde havia mais escolas pactuadas prioritárias, assim 

como aquelas que já estivessem pactuadas em 2016. Assim, a Regional de Saúde Leste 

Oceânica foi definida como campo específico de observação, porém não exclusiva, pois a 

cada momento de trabalho de campo, articulações e conversas, também fazem parte da 

experiência empírica sobre o objeto, tal como encontros com atores importantes para o 

PSE, participação em audiências públicas e acompanhamento de temáticas transversais ao 

setor Educação e Saúde. Durante a pesquisa uma das ferramentas utilizadas foi a 

observação participante. As observações também ocorreram dentro dos (GTI-M) e dos 

(GTI-R) da Leste Oceânica, conforme cronologia presente no quadro 2, totalizando 40 
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horas de observação. É imprescindível citar eventos e acontecimentos que de algum modo 

interferiram no desenvolvimento do PSE em Niterói, como os mencionados a seguir. 

Quadro 2. Acontecimentos importantes e observações de campo por ordem cronológica. 

Acontecimentos Importantes Período de realização 

1º Convocação do Processo Seletivo do PMF 

(Enfermeiro/Médico de Família) 
A partir de 07/02/2018 

Início da Intervenção Militar no Estado do RJ 16/02/2018 

Audiência Pública sobre a Educação Pública de Niterói 12/04/2018 

Início do período de entrevistas individuais da pesquisa 25/04/2018 

1º Reunião de 2018 do GTI-M 26/04/2018 

Início da greve dos profissionais de educação das escolas 

municipais de Niterói 
15/05/2018 

Audiência Pública sobre os serviços de Saúde Mental de Niterói 15/05/2018 

Início da Copa do Mundo de 2018 14/06/2018 

Observação realizada do cotidiano escolar 18/06/2018 

Observação realizada do cotidiano escolar 28/06/2018 

Fim do período de entrevistas individuais da pesquisa 05/07/2018 

2º Reunião de 2018 do GTI-R Leste Oceânica 05/07/2018 

2º Reunião de 2018 do GTI-M 18/07/2018 

3º Reunião de 2018 do GTI-R Leste Oceânica 02/08/2018 

Tribunal de Justiça - RJ suspende regra municipal de Niterói que 

proibia a discussão de temáticas de gênero, diversidade e 

orientação sexual nas escolas 

10/09/2018 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Devido a grande quantidade de acontecimentos, fatos e momentos que 

interferiram diretamente no desenvolvimento do PSE em Niterói, não foi possível investir 

a fundo para entender o cotidiano das escolas prioritárias, por isso realizou-se a observação 

apenas em uma escola. As equipes do PMF precisavam de tempo para se organizar, 

entender os processos de trabalho e em seguida compreender o PSE em Niterói. Tal fato 

levou tempo, e até o fim do período de entrevistas individuais com os profissionais ainda 

haviam relatos de equipes incompletas dentro do PMF. A primeira convocação para o 

cargo de enfermeiro para iniciar os trabalhos no PMF, só ocorreu em 07/02/2018, em 

seguida, foram convocados os médicos de família a ocuparem seus cargos. Assim, muitas 

equipes eram formadas por profissionais novos no município, e somente alguns 

profissionais antigos conseguiram passar pelo processo seletivo e continuar no PMF, 

porém isso não era garantia de que ficariam no antigo módulo de PMF. Esse fator foi 

muito importante para o momento das entrevistas individuais, e potencializou a dificuldade 

de encontrar os profissionais de saúde do PMF que realizaram ações do PSE no ano de 

2017. 
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A violência foi outro fator que contribuiu para alterar a dinâmica, não só das 

escolas, mas dos PMF que ficam dentro de comunidades. No dia 16 de Fevereiro de 2018, 

foi decretado o início da Intervenção Militar no Estado do Rio de Janeiro e, na realidade de 

Niterói, nos momentos de operação policial eram suspensas as atividades dentro das 

instituições públicas (PMF e Escolas) devido ao risco às crianças, seus familiares, aos 

profissionais e à comunidade em geral. Nesse período houve situações onde algumas 

entrevistas foram adiadas e observações canceladas, devido ao risco de circulação no 

território. O registro sobre o impacto da violência no cotidiano de trabalho e fora dele 

esteve presente durante as entrevistas com os profissionais envolvidos no PSE. 

Ocorreram duas audiências públicas importantes nos meses de Abril e Maio na 

Câmara de Vereadores de Niterói. A primeira delas em relação à Educação Pública de 

Niterói, com denúncias de falta de vagas para a Educação Infantil, falta de investimento da 

Rede Municipal de Ensino, presença de reserva de mercado na rede privada, maior número 

de Creches Comunitárias do que Creches regulares e diminuição da oferta de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) em Niterói. Questões ligadas à diminuição das salas de informática 

nas escolas, redução do número de professores de apoio para as crianças com necessidade 

especiais e nenhum investimento para a construção de quadras poliesportivas dentro das 

escolas que ainda não possuem também estavam na pauta de denúncias e reivindicações. 

De certo modo, um retrato do cenário onde as crianças e adolescentes de Niterói são 

afetadas negativamente pela negligência ou violação de seu direito de ter uma educação 

PÚBLICA e de qualidade próxima de sua residência. 

A segunda audiência pública, que ocorreu em Maio, foi em relação à Rede de 

Saúde Mental de Niterói por solicitação da Câmara aos gestores do município para 

prestarem esclarecimentos referentes à falta de medicação de uso controlado nas farmácias 

dos serviços de saúde mental, o déficit de profissionais atuando nos Centros de Atenção 

Psicossocial Adulto e Infantojuvenil e o pedido de atualização sobre o cronograma do 

Concurso Público da Saúde Mental. Nessa audiência com forte presença dos usuários dos 

serviços da rede de saúde mental e da Associação dos Usuários, Familiares e Amigos da 

Saúde Mental de Niterói (AUFA-SM), ouviu-se a fala de uma criança atendida no Centro 

de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Monteiro Lobato (CAPSi) que solicitava 

urgentemente um médico para o CAPSi, bem como medicamentos que não estão 

disponíveis no local. No mesmo período, os responsáveis das crianças e adolescentes do 

CAPSi, com forte presença das mães e das avós, também se organizaram para cobrar junto 
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à Prefeitura o retorno dos professores de apoio na Rede de Educação de Niterói, e assim 

também apoiando fortemente o movimento de greve dos profissionais da Educação que 

iniciou-se no mesmo dia da audiência pública da saúde mental. 

O calendário de jogos da Copa do Mundo também mobilizou as escolas de outra 

forma, com projetos pedagógicos que focavam a temática, redução de horário de 

funcionamento das escolas e um alto investimento dos profissionais, dos alunos e dos 

responsáveis em relação ao tema. Devido à mobilização para os jogos do Brasil, não foi 

possível concretizar vários agendamentos destinados às observações planejadas. 

No entanto, como conta uma das diretoras entrevistadas, as ações/atividades 

relacionadas à saúde já estão no currículo, e muitas vezes os profissionais do PMF 

desconhecem que alguma intervenção foi realizada. 

[...] eles (os profissionais do PMF) nem ficaram sabendo dessa atividade, não foi 

uma coisa interligada não né. Foi assim, a gente aproveitou que eles vieram e 

fizeram a escovação das crianças, e ai como faz parte do currículo também do 

primeiro ano, essa questão da higiene, eu trabalhei com a turminha do ano 

passado. (professora e pedagoga, 47 anos de idade, 27 anos atuando na escola, 

5E) 

Nesse sentido, essa falta de comunicação pode ter sido agravada a partir de 

setembro de 2017, quando, após a realização do Processo Seletivo Público Temporário, foi 

anunciada a demissão em massa dos profissionais que atuavam no PMF. Uma das 

informantes-chave da pesquisa, que atua na rede há mais de vinte anos, relata que foi nítido 

o efeito do anúncio de demissão dentro da Secretaria de Saúde. Toda essa turbulência no 

setor saúde foi agravada, a partir de então, pela desmotivação dos profissionais, ausência 

nas reuniões institucionais e, provavelmente, segundo a informante-chave, a não realização 

das ações de saúde nas escolas pelos profissionais do PSE. 

Outro fator importante que marcou a trajetória da pesquisa foi a potencialização 

do medo dos profissionais da saúde em atuar nos territórios violentos. Houve relatos de 

que profissionais que há anos atuam na comunidade estavam muito assustados com o risco 

diário que corriam ao realizar as ações externas do PMF.  

Todas as informações foram registradas no diário de campo, instrumento que 

contém todos os percursos e percalços vivenciados para a realização da pesquisa de campo. 

Durante uma das idas ao Departamento de Supervisão Técnica e Metodológica (DESUM) 

uma profissional da saúde com longa história na Atenção Básica no município contou 

algumas de suas experiências antes do lançamento do PSE, em 2007. Muitos casos 

chegavam até ela de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que 
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necessitavam de algum cuidado específico de saúde. Em suas histórias de casos específicos 

de crianças, ficava marcada sua articulação junto à escola com uma pediatra e uma dentista 

do PMF, além dela enquanto Assistente Social. Segundo a profissional, era necessário 

“vestir a camisa” para atuar de modo intersetorial e interdisciplinar, da mesma maneira que 

era sugerido durante as reuniões do GTI-M e GTI-R. 

Foram realizados dois dias de observações em uma escola de Educação Infantil na 

Região Leste Oceânica (Junho), duas observações às reuniões do GTI-M (Abril e Julho) e 

duas reuniões do GTI-R da Leste Oceânica (Julho e Agosto). Encontram-se diferenciações 

na dinâmica de cada reunião citada, tais particularidades serão descritas a seguir. 

Para a reunião do GTI-M são convocados todos os representantes das 

coordenadorias da Educação e da Saúde que possuem interface com a saúde do escolar. 

Estavam presentes vinte e cinco pessoas representando os supervisores do PSE de 

diferentes regionais (pediatria, saúde mental, enfermagem, saúde coletiva e serviço social), 

profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), Coordenação de. Prevenção 

de Violência, Coordenação de. DST/AIDS, Coordenação de Educação Física Escolar, 

Representante da UFF, Coordenação de. Vigilância em Saúde, Centro de Zoonoses e a 

única representação da educação, o Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) que é a 

representação da gestão do PSE pelo setor Educação. A gestora do PSE do setor da saúde é 

responsável pela convocação inicial com a definição do dia e do horário, geralmente com 

duração de três horas. A partir da primeira reunião, em Abril, considerando que os novos 

profissionais do PMF já estariam inteirados nos processos de trabalho, foram expostas 

diretrizes e orientações para o PSE de 2018. Antes disso, foram explicados, pela gestora da 

saúde, os indicadores do PSE no último ano, com todas as metas e ações realizadas, além 

de orientações quanto ao modo de planejamento, realização e formas de registro das ações. 

No ano de 2017, cada PMF deveria ter realizado no mínimo três ações do PSE, dentre as 

doze ações definidas pelo MS, sendo que obrigatoriamente uma delas tem que ser voltada 

para ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti. 

A pactuação do PSE no município é orientada a partir de três indicadores 

adotados pelo MS. O primeiro refere-se à quantidade e tipo de ações (referenciadas a partir 

das doze ações). O segundo está relacionado com as ações de combate do mosquito Aedes, 

que tem caráter obrigatório para todas as escolas pactuadas. Já o terceiro indicador é 

relacionado à cobertura do PMF por escola. De acordo com o que foi exposto aos 
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participantes da reunião do GTI-M todas essas metas foram cumpridas no ano passado 

(2017). 

Para o planejamento de 2018, a gestora deixa claro aos participantes que seria 

definido com a participação de todos. Desse modo, foi questionado se algum dos 

participantes gostaria de sugerir formas de trabalho com o PSE, como a periodicidade das 

reuniões e das ações do PSE. Muitos participantes que já conheciam o PSE compartilharam 

suas preocupações quanto à qualidade das ações e não ao quantitativo delas, colocando o 

seguinte questionamento: “Quais os impactos dessas ações?” Outros participantes ainda 

colocaram ser importante apostar em metodologias ativas no trabalho de promoção da 

saúde, com exemplos em relação ao combate do mosquito da dengue. Além disso, muitos 

afirmaram que o PSE não deve funcionar na lógica de “apagar incêndio” de demandas do 

setor saúde no ambiente escolar. 

Um dos participantes colocou sua dificuldade em realizar ações na Regional 

Praias da Baia 2, devido à violência no território. Os profissionais contaram situações de 

risco vivenciadas na tentativa de realizar uma ação do PSE em uma escola localizada no 

Morro do Céu (Regional Norte I). Esses relatos foram experimentados pela maioria dos 

profissionais presentes. Foi destacada a importância de se olhar para esse tema com 

prioridade nas ações, principalmente, pelo isolamento dessas comunidades dentro de 

territórios com vulnerabilidades tão marcantes. As ações IV e V do PSE atuam com 

questões sociais que interferem diretamente na saúde do sujeito. A ação IV dispõe sobre a 

promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, já a ação V versa sobre a 

prevenção das violências e dos acidentes. A condução do planejamento das ações fica 

definida na reunião, com a deliberação de criarem reuniões de GTI-R com integrantes das 

escolas e de outros setores, assim como a definição de estratégias e de periodicidade 

(mensal ou bimestral) das reuniões regionalizadas. Dentro dessas reuniões regionalizadas, 

deve ser construído o calendário de ações do PSE para o ano todo. 

Uma dúvida que surgiu durante a reunião, sendo importante pensar sobre, é se 

seria válido o registro de uma ação de saúde na escola sem a presença de algum 

profissional do PSE. A gestora explica que é possível sim, como por exemplo, atividades 

que os professores realizam dentro de sala de aula e que envolvem o tema da saúde. 

Alguns aspectos precisam ser destacados: o registro da atividade não retira o PMF de estar 

próximo da escola, articulando juntos o conteúdo das intervenções e os professores 
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discutindo a melhor forma de pensar pedagogicamente sua inserção,  caso essa conexão 

não ocorra, é refletido em desarticulação e falta de comunicação entre os setores. 

Na segunda GTI-M do ano de 2018 os profissionais de saúde colocaram suas 

dificuldades em conseguir realizar a GTI-R. A maior era encontrar uma reunião já 

existente na regional que abarcasse o tema do PSE, por uma ou duas horas, pois assim, se 

otimizaria o tempo dos profissionais da ponta, dos supervisores e dos representantes das 

escolas. Em algumas regionais, as GTI-R acontecem após a reunião de Prevenção de 

Violências, Comitês locais ou Comitê de Dengue. A dificuldade parte da não legitimação 

da reunião do PSE pelos coordenadores de área de cada regional, que muitos se fazem 

ausentes dessa demanda. 

Ficou enfatizada na reunião a preocupação dos profissionais em relação a alta 

medicalização das crianças pelos setores. Uma das profissionais identifica casos em que 

crianças muito pequenas já estão com diagnósticos fechados de doenças que necessitam de 

um acompanhamento a longo prazo. Além disso, a dificuldade de encontrar um local 

específico para o tratamento clínico dessas crianças afeta a dinâmica entre os profissionais 

da saúde e educação. Segundo uma das profissionais da saúde, existe a necessidade da 

escola e dos professores em procurar diagnósticos para os alunos e alunas da escola, 

pensando em simplesmente medicá-las, porém ela afirma que é necessário pensar além dos 

sintomas e do comportamento “alterado”. A baixa autoestima, o sofrimento psíquico, a 

medicalização são características que as crianças apresentam quando são rotuladas por um 

diagnóstico precoce, afirma outra profissional durante a reunião. Tal complexidade é 

notada quando uma profissional representante do setor Educação conta, que para que o 

aluno com dificuldades de aprendizado ou que apresenta alterações no comportamento ser 

acompanhado mais de perto, por um profissional de apoio, assim como utilizar a sala de 

recursos, uma das condicionalidades é a apresentação de um laudo médico com algum CID 

que comprove tal necessidade. Segundo essa profissional, houve um aumento do número 

de crianças diagnosticadas com TDHA, o que foi confirmado pelos demais.  

O segundo encontro foi marcado pela fala de uma das gestoras, que afirma que o 

PSE necessita de engajamento, pois “o trabalho é feito para as crianças!”. Após, a conversa 

sobre todas as questões destacadas, como definição para as próximas reuniões, ficaram 

estabelecidos temas específicos para discussão, dentro das doze ações estabelecidas pelo 

PSE. Os profissionais presentes sugerem que o próximo assunto seja: Promoção da Cultura 

de Paz, Cidadania e Direitos Humanos; Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras 
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drogas; Prevenção das violências e dos acidentes; e Saúde Mental, pois esses temas foram 

eleitos como os mais emergentes de serem discutidos dentro da realidade de trabalho 

daqueles que estavam presentes. Para isso, seriam convidados a estarem na reunião, 

representantes de serviços que poderiam construir propostas junto ao PSE e falar sobre o 

que já está sendo realizado dentro da rede. As instituições nomeadas na ocasião foram: a 

coordenação de Educação Especial; Equipe de Referência Infantojuvenil para ações de 

atenção ao uso de Álcool e outras Drogas (ERIJAD), Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil Monteiro Lobato (CAPSi), Núcleo de Atendimento Especializado da 

Criança e do Adolescente (NAECA) e demais representantes. Ao final, a gestora ratificou 

ser fundamental que as ações do PSE, contando ou não com a presença do PMF ou de 

outras instituições como o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Setor de Informação, 

Educação e Comunicação (IEC), World Mosquito Program da Fiocruz, precisam ser mais 

integradas com os conteúdos das disciplinas ou dos projetos, no caso da Educação Infantil, 

atuando de forma intersetorial e interdisciplinar.  

No momento da primeira reunião do GTI-R Leste Oceânica, não foi possível estar 

presente devido a ida a um congresso. Porém, houve participação nas duas reuniões 

subsequentes, a segunda e a terceira. Essa reunião regionalizada acontece toda primeira 

quinta-feira de todos os meses, após a reunião do Comitê da Dengue na Policlínica 

Regional de Itaipu. Nessa reunião estavam presentes algumas/uns enfermeiras/os do PMF, 

supervisoras de Saúde Coletiva e Saúde Bucal, representantes da UFF (Saúde Coletiva e 

Enfermagem), coordenação do PSE (saúde), Coordenação de Vigilância em Saúde da 

Policlínica de Itaipu e três representantes de escolas pactuadas. Uma especificidade dessa 

Regional é que ela vem demonstrando pioneirismo nessa organização e dinâmica dos GTI-

R. Conforme relatos no grupo focal realizado com os gestores, uma das participantes que 

também participa desse GTI-R, comenta sobre os avanços e da diferenciação entre a 

primeira reunião e as outras. 

[...] eu achei bem interessante a reunião da regional, que se agregam todos os 

representantes das escolas da regional, representantes do PMF e a própria 

Policlínica. Isso foi muito interessante porque no inicio dessas reuniões, haviam 

muitas queixas das escolas com os PMF, “Ah que eu não consigo trabalhar com 

aquele PMF, que quando eles vão lá eu não posso” E ai, tinham queixas mutuas, 

e que hoje em dia, ao longa das reuniões que eu vou participando, essas queixas 

diminuíram muito, e até as escolas que passavam a se queixar do PMF, passaram 

a elogiar. (GF 2 P3) 

Durante a reunião havia profissionais que já eram do PMF e profissionais que 

foram contratados em 2018, geralmente, os dentistas e as enfermeiras. Explicaram que 
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ainda possuem dúvidas sobre a dinâmica do PSE em Niterói, porém já tinham experiência 

anterior com o Programa em outros municípios. A orientação fornecida é de que cada PMF 

tenha dois profissionais de referência para ações do PSE, possuindo o papel de articulador 

entre o PMF e a escola e multiplicador de informações referentes ao Programa para os 

demais profissionais do PMF. Já nessa segunda reunião do GTI-R alguns enfermeiros 

mencionaram que já foram nas escolas para iniciar uma articulação. Como resultado dessa 

intervenção, foram agendadas outras reuniões e, em seguida, a construção do calendário de 

ações do PSE e inclusão no PPP da escola. 

Enquanto pesquisador, percebi a preocupação dos profissionais quanto ao que 

registrar e quais as fichas corretas para se fazer isso, isto é, o fluxo do PSE em Niterói. 

Também estava presente uma apreensão em fazer apenas uma quantidade específica de 

ações (três por ano), restritas dentro das doze indicações do MS. Um dos profissionais 

relatou o pedido de uma diretora, que solicitou a realização de uma palestra no EJA e sua 

dúvida era se ele poderia ou não fazer. As supervisoras e  a gestora do PSE disseram que 

enquanto PSE essa ação no EJA não seria registrada no Programa, porém, é papel do PMF 

e seria registrado como ação de educação em saúde coletiva na produção mensal do PMF, 

somente seria necessário rever os horários de trabalho do profissional da saúde para ir à 

escola no período noturno. 

Na terceira reunião do GTI-R Leste Oceânica havia representantes de todos os 

PMF da regional, a presença de apenas duas representações de escolas pactuadas, (no total 

são seis), supervisores do PMF, coordenação do PSE (saúde), NASF e Coordenação de 

Vigilância em Saúde da Policlínica de Itaipu. Alguns alinhamentos foram feitos com o 

grupo, como a definição de dois nomes de profissionais que seriam referências do PSE por 

PMF, porém isso ainda não estava definido. A princípio, era perceptível o avanço dos 

profissionais em relação à dinâmica do PSE, se comparado à reunião anterior, porém 

haviam dúvidas em relação à condução das atividades, aparentemente, por insegurança dos 

profissionais, que ainda não tinham experiência no ambiente escolar. Em relação ao 

registro das ações, foi esclarecido que as atividades do período de Abril de 2018 até 

Novembro de 2018 seriam contabilizadas para as metas do final da pactuação do biênio, 

pois as atividades que foram realizadas anteriormente já foram registradas e enviadas ao 

MS. Ficou definido que o ideal era que as ações fossem realizadas até o início de 

novembro, para que o tempo fosse suficiente para processar as informações e enviar ao 

MS. Em seguida, a discussão passa para o problema da ação de Saúde Bucal nas escolas 
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em que o PMF não possui equipe de Saúde Bucal. A Coordenação do PSE, junto com a 

supervisora de Saúde Bucal definem que nessas situações será realizado o remanejamento 

de dentista de outro PMF da regional para realizar a ação, e naqueles casos em que o aluno 

estiver com alterações e necessitar de um acompanhamento será encaminhado para a 

Policlínica de referência do PMF de origem da criança ou adolescente. 

Uma pauta importante dessa GTI-R foi o caso da atualização vacinal das crianças. 

Desse modo, foi convidada uma representante da Coordenação de Imunização da 

Coordenação de Vigilância em Saúde (COVIG) de Niterói para compor a reunião. Assim, 

foi discutido que no momento atual é incerto o tamanho do repasse de vacinas que o 

município receberá. Além disso, os profissionais percebem que está diminuindo a 

cobertura vacinal nas crianças. Fica combinado que as escolas são importantes 

mobilizadoras para o sucesso das campanhas vacinais. Durante a semana seguinte, após a 

reunião do GTI-R, ocorreu a Campanha dia D contra o Sarampo e a Poliomielite. Nesse 

sentido, a Coordenação de Imunização firmou um acordo com o GTI-R para auxiliar 

quando estiver fora dos períodos de campanhas, com equipes e/ou suprimentos para ações 

do PSE. Uma das representantes das escolas de Educação Infantil conta que solicita no 

início de cada ano letivo, a cópia da Caderneta de Saúde da Criança aos responsáveis, 

porém não sabe verificar se está atualizada ou não em relação às vacinas. A enfermeira de 

referência do PMF se prontificou a ir à escola e analisar as cópias do documento. Em 

seguida, uma das supervisoras manifesta que essa ação já é função do PMF. Nas escolas de 

ensino fundamental e médio, solicitar a cópia da Caderneta de Saúde não é comum, assim 

todos se prontificaram a levar às suas escolas a sugestão de inclusão nos documentos de 

matrícula ou renovação. 

Encaminhando para o final da reunião, os participantes contaram exemplos de 

experiências de ações do PSE integradas e contextualizadas com as disciplinas da escola. 

Entre outras, a experiência exitosa de mobilização na Campanha contra a Febre Amarela, 

onde fizeram uma planilha com os nomes dos alunos e se haviam ou não tomado a vacina, 

como resultado mais de 80% dos alunos da escola já haviam sido vacinados. Também 

houve o relato, de um dos profissionais do PMF, em que a equipe se dispôs a ir numa 

quarta pela tarde (horário reservado de planejamento dos profissionais da Educação) na 

escola conversar sobre as demandas e articular o cronograma de atividades. 

Ao final da reunião a coordenadora do PSE perguntou ao grupo se desejam 

sugerir o debate de alguma ação específica das doze dispostas, mas o grupo não sugeriu 
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nenhum tema. A coordenadora então, propôs convidar para a próxima reunião a 

Coordenação de Nutrição e da Alimentação Escolar do município. 

A participação dos representantes das escolas ainda é muito tímida, com pouca 

atuação e poucas intervenções durante o tempo nas reuniões, porém, vem avançando e com 

o passar das reuniões a tendência é que melhorem o diálogo e ultrapassem a discussão de 

temas burocráticos para o modo de trabalho das intervenções dentro do PSE dentro das 

doze ações, pensando de modo interdisciplinar as ações e a produção do cuidado em saúde. 

As observações do cotidiano da escola ocorreram em um ambiente de Educação 

Infantil no fim do mês de Junho. Esta escola, antes ser municipalizada, foi uma creche 

comunitária, portanto houve a troca de todos os profissionais que atuavam ali.  O local 

onde funciona ainda é alugado pela prefeitura, antes era a Associação de Moradores do 

bairro. O cotidiano da escola é marcado pela dificuldade relatada pela diretora em relação à 

permanência dos professores na escola, pois possuem vínculo trabalhista precário e 

temporário, recebendo baixos salários, enquanto existe a situação de professores que 

exercem a mesma função, mesma carga horária e recebem remunerações diferentes, devido 

à diferenciação de vínculos pela Fundação Municipal de Educação. Durante a observação 

percebi que a rotina da escola é bem demarcada pelas refeições (quatro por dia), devido ao 

horário integral de funcionamento das 8h às 17h. 

Quando é explicado o objetivo da observação e da pesquisa no local, os 

profissionais da Educação se mostram bem solícitos e interessados.  Foram realizados 

diálogos com todos os atores da escola: a porteira, o responsável pela limpeza, as 

professoras, a direção, a pedagoga e as cozinheiras. A rotina da instituição que foi vista 

pode ser descrita conforme uma das professoras conta em uma entrevista individual. 

Então a gente chega, recepciona as crianças, troca algumas fraldas já pela manhã 

[...] É tem essa questão de mantê-los sempre asseados, sempre limpinho, que é 

uma questão de manter a criança confortável na escola né. [...] E ai, a gente tem 

o café da manhã, e aí tem o parquinho, que é a parte livre deles, depois nós 

subimos fazemos a leitura, a leitura compartilhada, trabalhando o tempo, cores, 

todas essas coisas da rotina diária. Depois temos uma atividade direcionada para 

aquilo que a gente está propondo, esse ano o nosso projeto com as crianças é 

Herança, Ancestralidade e Cultura [...] aí a gente desce para o almoço né. Depois 

da atividade direcionada, a gente desce para o almoço, depois do almoço, é hora 

do soninho, dura em média uma hora e meia. [...] a gente põe todo mundo pra 

dormir, escova os dentes, bebe água, põe todo mundo para dormir. Depois 

quando eles acordam, eles tem o lanche, geralmente, é uma fruta, uma vitamina 

dessa fruta, depois do lanchinho a gente tem mais uma atividade direcionada. [...] 

E aí tem um banho e depois agente desce para jantar [...] guardou todo mundo as 

suas coisas, e guardou as suas agendas, aí tá na hora de ir embora. (professora da 

Educação Infantil, 3E) 
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Na entrevista realizada pelo pesquisador com a profissional eleita por meio dos 

critérios estabelecidos na metodologia e nas observações e conversas com os atores da 

unidade escolar, foi nítido que dentro da Educação Infantil a associação entre saúde e 

higiene é muito presente. Em um dos momentos em que conversava com as professoras 

regentes e uma professora de apoio, afirmavam a dificuldade em atuar com uma criança 

muito agitada, com alteração de comportamento. Junto a isso, era frequente o relato da 

responsabilização da família por todos os transtornos que a criança causa dentro da escola. 

As professoras contavam casos e situações em que perceberam a vulnerabilidades dessas 

famílias, por exemplo, uma das professoras apontava para uma criança que brincava no 

pequeno espaço destinado para as brincadeiras, e dizia que na casa daquela criança não 

havia banheiro, então a criança durante a semana só tomava banho na escola. E casos onde 

se encontra a escassez de alimentos em casa e é refletido no comportamento da criança que 

está sempre com fome no período em que está na escola. Porém, o que é marcado com 

mais frequência é a questão da “falta” de higiene das crianças quando chegam à escola: 

muitas delas com piolho e problemas de pele, conforme relatado pelas professoras. 

As professoras acreditam que a articulação com a saúde pode resolver essas 

questões, ensinando aos responsáveis pelas crianças como realizar a higiene adequada, 

porém, alguns profissionais veem outros aspectos relevantes, além da higiene. A porteira 

da escola, por exemplo, conta que percebeu nos últimos anos a mudança na alimentação 

escolar das crianças: antes, segundo ela, não era nutritivo e agora ela percebe a diferença e 

afirma a importância que isso tem para o desenvolvimento. Na Educação Infantil, o ato de 

cuidar vem carregado do discurso da higiene, o que é justificado devido sua trajetória 

histórica, na qual se constituía apenas do cuidado.  

Silva (2014C) apresenta em seu trabalho de pesquisa, como se dá o cuidar e o 

educar na Educação Infantil em uma creche municipal do Rio de Janeiro e constata a visão 

limitada dos profissionais do que seja o educar cuidando dentro da rotina, pois no âmbito 

da educação, para se trabalhar o cuidar e o educar é necessário o conhecimento científico 

aliado de uma prática pedagógica planejada, assim como infraestrutura. Em sua pesquisa, a 

maioria das entrevistadas (professores e auxiliares) se colocava numa postura como aquela 

que ensina, tendo o papel de “ensinar boas maneiras”. Corsino (2009 apud SILVA, 2014C) 

afirma que quando o sujeito/professor parte de um discurso autoritário, engessado e sem 

possibilidade de diálogo, de modo que destitui o sujeito de autoria, leva a um agir tutelado 

por prescrições, sem possibilidade de transformações. A partir do momento que as 
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professoras da Educação Infantil fazem uma associação, sem distinção entre os conceitos 

de cuidar e de educar, enfatizando sempre o aspecto da higiene como principal, está 

presente a tutela da infância dentro das unidades educacionais. 

Essa tutela, a qual o texto se refere, não é exclusividade do campo educacional, 

este espaço apenas reproduz o que vem sendo incorporado na sociedade. A participação 

tutelada na política educacional também é uma característica da sociedade atualmente, 

sendo potencializada por uma rede pública municipal insuficiente, pela redução do 

atendimento pelo governo do Estado, a assimetria de poder na articulação das políticas 

estaduais e municipais, a ampliação da rede privada, e, principalmente, pela baixa 

participação de setores populares da sociedade na construção do Plano Municipal de 

Educação e nas formulações mais gerais da política educacional (AROSA, 2011).  

Em um dos dias de observação na escola, as crianças tiveram a prática de 

atividade física conduzida por uma professora de Educação Física. Porém, a falta de 

espaço da unidade contribui, segundo os profissionais, para a limitação da realização de 

brincadeiras com as crianças. A diretora faz uma associação entre as aulas de Educação 

Física e uma das ações do PSE (Ação VI - Promoção das práticas Corporais, da Atividade 

Física e do lazer nas escolas) e afirma ser muito importante devido à questão do sobrepeso 

e obesidade infantil. Quando perguntei aos profissionais que ali estavam, se eles se 

lembravam de alguma ação dos profissionais do PMF na escola, muitos afirmavam que 

sim, principalmente aquelas relacionadas a pesar, medir e verificar a pressão das crianças. 

Todos os anos, o MS divulga a Semana de Saúde na Escola, no ano de 2018, o 

tema foi: Enfrentamento ao excesso de peso e obesidade infantil e a importância da 

utilização da Caderneta de Saúde da Criança. Durante essa semana é combinado em todas 

as escolas pactuadas, pelo menos uma ação referente ao tema proposto. Porém, quando se 

constata uma realidade onde a Política Pública é ausente, assim como as quadras nas 

creches, o desafio se torna ainda maior. 

6.4 A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E OS DA EDUCAÇÃO 

SOBRE O PSE 

Foram realizadas onze entrevistas no total, seis entrevistas com os profissionais da 

saúde e cinco com os profissionais da educação. No entanto, apenas nove entrevistas foram 

incluídas, pois em uma das entrevistas houve um problema com o aúdio e em outra a 

entrevistada não autorizou a gravação. Os áudios das entrevistas foram gravados no total 
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de 354 min para transcrição. Dos profissionais da saúde, cinco autodeclararam ser da cor 

branca e uma de cor de parda; com tempo de vinculação na instituição entre oito meses a 

vinte e quatro anos; quanto ao sexo eram quatro mulheres e dois homens; em relação ao 

setor Educação, foram entrevistadas cinco mulheres, com a cor de pele autodeclarada como 

uma preta, duas pardas e duas brancas, com tempo na instituição variando entre três e vinte 

e sete anos; todas as entrevistadas atuavam na Educação Infantil e algumas no Ensino 

Fundamental I, pois as escolas prioritárias dentro do PSE apresentam essa característica. 

Inicialmente eram seis regionais para realizar a pesquisa, porém a regional Praias da Baía 1 

não tinha escolas prioritárias, então não foi realizada a pesquisa de campo com entrevistas 

nessa regional, devido aos critérios de inclusão e de exclusão já estabelecidos. A seguir, o 

quadro 3 com o perfil dos entrevistados.  

Conforme consta no quadro abaixo, preservando os critérios de inclusão e 

exclusão dos entrevistados, por acaso, todas as entrevistadas do setor Educação atuavam no 

segmento da Educação Infantil. Isso ocorreu devido ao fato de que todas as escolas 

prioritárias acolhiam este segmento, podendo ter ou não o Ensino Fundamental. Apenas 

três delas afirmaram já atuar no Ensino Fundamental e Médio em outras oportunidades. 

Portanto, a análise sobre a percepção dos profissionais em relação ao PSE será reduzida ao 

segmento da Educação Infantil. Esse foi um limite metodológico da pesquisa, pois não 

assegurou como critério de inclusão pelo menos um(a) entrevistado(a) de cada segmento 

(Ens. Fundamental I e II), tal dificuldade não foi prevista durante a fase de coleta de dados. 

Entretanto a pesquisa não deixou de trazer resultados importantes para o problema 

investigado na realidade de Niterói. 

As categorias empíricas que emergiram das entrevistas foram sistematizadas e 

discutidas em: Saúde escolar na formação inicial; a Saúde, o Educar e o Cuidar; 

Precarização do trabalho e da vida; Planejamento (saúde e educação); Educação em Saúde; 

Prevenção das doenças e promoção da saúde; e por última, intersetorialidade. 
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Quadro 3. Perfil dos profissionais entrevistados do setor saúde e educação. 

Setor 
Regional 

de saúde* 
Cargo 

Idade 

(anos)
 

Tempo de 

trabalho na 

instituição 

(anos)
 

Sexo 

Segmento 

da 

educação 

Vínculo de 

trabalho 

Status da 

entrevista 

Educação 
Praias da 

Baia I
+ 

- - - - - - - 

Saúde - - - - - - - 

Educação 

Norte I 

Professora 

e Pedagoga 
47 27 F 

Educação 

Infantil 
Estatutário Incluída 

Saúde Enfermeira 32 4 F - 
Contrato 

Temporário 
Incluída 

Educação 

Norte II 

Professora 36 4 F 
Educação 

Infantil 
Estatutário Incluída 

Saúde Médico 58 24 M - 
Contrato 

Temporário 
Incluída 

Educação 
Praias da 

Baia II 

Professora 29 8 F 
Educação 

Infantil 
CLT

1 
Incluída 

Saúde Médica 41 6 F - 
Contrato 

Temporário 
Incluída 

Educação 

Pendotiba 

Diretora 43 3 F 
Educação 

Infantil 
Estatutário Incluída 

Saúde Enfermeira 36 8 meses F - 
Contrato 

Temporário 
Excluída

2
 

Educação 

Leste-

Oceânica 

Diretora 

Adjunta 
42 24 F 

Educação 

Infantil 
Estatutário Incluída 

Saúde Médica 41 10 F - 
Contrato 

Temporário 
Excluída

2 

Saúde Médico 43 3 M - 
Contrato 

Temporário 
Incluída 

*Referência na pactuação de 2017/2018 do PSE em Niterói. No momento de elaboração do trabalho as 

regionais de saúde do município foram modificadas. 
+
A regional havia duas escolas pactuadas, porém nenhuma delas era prioritária. 

1
Vínculo de trabalho característicos das professoras que atuam nas Creches Comunitárias. 

2
 Excluída devido problemas técnicos com o gravador ou ausência de autorização para gravação.

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

6.4.1 Saúde escolar na formação inicial 

Para o segmento de professoras e diretoras de escola o tema da saúde escolar na 

formação inicial seguiu uma mesma tendência. A maior parte das professoras, algumas 

com formação em pedagogia já atuavam na escola há mais de vinte anos (1E; 3E; 4E; 5E), 

afirmavam que não realizaram nenhum curso de capacitação ou especialização em 

Educação em Saúde ou Promoção da Saúde. Apenas uma delas, com formação no Curso 

Normal – destinado ao ensino da Educação Infantil (2E) – alegou já ter participado de 

curso na Fundação Municipal de Educação, no entanto reconheceu que o foco foi o 
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educacional. Na concepção dessa professora, atuante na educação infantil, a saúde e a 

educação andam juntas, a saúde sempre está presente. 

O déficit na formação não acontece somente com os profissionais da educação. 

Nos estudos encontrados da revisão de literatura (capítulo 4) a falta de capacitação dos 

profissionais em relaçao ao conhecimento sobre a implementação do PSE produz uma 

redução do que poderia ser o PSE (SOARES et al., 2016; ARAÚJO, et al., 2016). Já em 

outro estudo, o autor coloca o quanto essa carência resulta em fragilidades, influenciando 

de maneira negativa no processo de integração e articulação entre a saúde e a educação 

(JACÓE et al., 2014). Na pactuação anterior do PSE, a organização não era definida por 

ações como é feito atualmente, era organizada em três componentes. O terceiro 

componente era o de “formação”,exclusivamente, voltado para a formação de gestores e 

equipes da educação e da saúde que atuavam com o PSE, visando a transformação das 

práticas em saúde. Porém, segundo os estudos encontrados na revisão de literatura esse 

componente não era valorizado e executado como os demais. Atualmente, o item de 

Educação Permanente consta no plano de trabalho do GTI-E com dez ações programadas 

no ano de 2018 (ANEXO A). No entanto, apenas uma das diretoras expressa ter 

participado de ação voltada à formação dos profissionais para atuar com o PSE em 2017. A 

ação que foi referenciada foi o “Seminário Semeando Ideias de 2017”, uma ação 

organizada pela gestão municipal do PSE com a participação da gestão estadual do PSE 

voltada para todos os profissionais que atuam no PSE de Niterói. 

Uma das professoras, atuante em uma creche comunitária localizada em 

comunidade, afirma durante a entrevista que para suprir o déficit em sua formação utiliza 

como estratégia: o fortalecimento do trabalho coletivo e cooperativo entre as professoras, 

formando redes colaborativas e o compartilhamento de conhecimento entre elas dentro da 

escola. Desse modo, as professoras (2E; 4E) realizam pesquisas, muitas vezes na internet, 

para aprofundar em algum tema específico, como é o caso da saúde. Nesse contexto 

narrado pela professora existe a valorização do processo de aquisição de conhecimentos, 

nunca solitário e sempre aprendendo coletivamente. As falas das entrevistadas expressam o 

sentimento em relação a essa escassez durante a formação, com exceção de uma diretora 

que avalia como sendo boa, devido a sua formação anterior. 

[...] eu não vi muito isso (saúde escolar) no âmbito de formação, a não ser que a 

gente busque fora do curso de graduação, né. Então eu acho que fica meio 

capenga né. (professora, 4 anos atuando na escola, 3E)  
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Então, de verdade, formação, enquanto formação não. Não tive contato. 

(professora e pedagoga, 27 anos atuando na escola 5E) 

Quando perguntadas sobre sua formação inicial para atuar com o tema de saúde 

na escola são constantes os exemplos relacionados à higiene do corpo do escolar (5E; 4E). 

Porém, uma delas destaca que o entorno também é importante para a saúde do estudante:  

[...] a gente tinha assim uma perspectiva de atuação, achava que a escola seria 

homogêneo, todo mundo de banho tomado, todo mundo pronto né, com a 

prontidão da aprendizagem, toda aquela “bobajada” que a gente imagina![...] 

Primeira coisa, higiene, a gente viu uma dificuldade nas pessoas, na rua 

funcionava uma vala né, tinha estabelecimento comercial que jogava as coisas 

para fora, e aí você vê necessidade de você trabalhar não só na sala, mas o 

entorno, as práticas mesmo de higiene. (subdiretora e ex-professora, 24 anos 

atuando em escolas, 4E) 

O intuito de que as crianças absorvam esses hábitos de higiene ensinados na 

escola, faz parte de um processo presente na sociedade, o de „incorporação‟. Daolio (1995) 

afirma que o processo de inCORPOração, é onde o homem por meio do seu corpo vai 

assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais. Nessa mesma 

abordagem Baptista e Resende (2009, p.11) explicam que  

O corpo é a mercadoria a ser trabalhada, alienada, fetichizada e reificada. É ele o 

responsável direto pela produção como força de trabalho e condições de se 

rebelar. Evitar a rebelião e garantir o processo produtivo e reprodutivo do capital 

são objetivos a serem considerados, sendo por isso necessário um 

aprofundamento das análises dessas condições para ser possível revelar a ação do 

capital. [...] precisa manter-se em condições, inclusive de saúde, adequadas para 

realizar o seu trabalho e sua troca por outra mercadoria – o dinheiro. [...] corpo é 

um produto histórico e, assim, como qualquer outro objeto natural, possui as 

marcas de seu tempo e, por isso, deve atender às demandas apresentadas pelo 

processo de trabalho. 

Não devemos esquecer que o trabalho infantil antigamente era permitido e que 

cuidar do corpo era necessário para que esse pequeno adulto se tornasse produtivo para a 

sociedade. Ainda nesse sentido as práticas de Educação Física nas escolas serviam a esse 

propósito disciplinar e higienista (SOARES, 1994). O homem trabalhador deveria possuir 

as capacidades físico-mentais, as habilidades intelecto-manuais e o conhecimento teórico-

prático para produzir, ou seja, a formação do corpo para o trabalho é também considerado 

trabalho (BAPTISTA; RESENDE, 2009). 

A professora, graduada pelo Curso Normal, aponta uma situação que demonstra a 

concepção da pedagogia tradicional no cotidiano do trabalho desses profissionais, bem 

como destaca que o processo de ensino-aprendizagem relacionado à saúde acontece no 

momento em que os profissionais de saúde do PMF chegam à escola e passam informações 
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a elas. Quando a mesma cita uma das atividades realizadas pelo PSE na escola, não fica 

claro que houve uma interação entre os profissionais da saúde com as professoras, 

tipificando uma postura passiva frente à atividade. Nessa prática não percebemos diálogo 

entre os setores e sim comunicados (FREIRE, 1983). Por meio de um processo 

característico da pedagogia bancária em que os profissionais do PMF passam o 

conhecimento para as professoras da escola, e estas para os alunos, compondo um ciclo 

onde não se abre espaço para o diálogo ou a participação dos atores, apenas a reprodução e 

a execução de tarefas. Segundo Mettrau (2013) a educação vem sendo confundida com a 

transmissão de conhecimentos, produzindo poucas chances e possibilidades para o novo, o 

criativo, o transformador, além de não incluir a preocupação com o afeto, ingrediente 

potente e importante no processo de aprender. 

Alguns dos profissionais da saúde que foram entrevistados destacaram que 

durante a graduação não tiveram contato com o tema de saúde escolar. Demonstraram que 

não conheciam bem o PSE e refletiram sobre o assunto na tentativa de entender porque a 

formação aconteceu dessa forma. 

Eu me formei em 2009, não tinha nenhuma introdução de saúde na escola, mas 

também não sei se o programa é novo? Mas de formação acadêmica mesmo... 

(enfermeira, 4 anos de atuação em PMF, 4S) 

 

Na minha formação eu não tive nada voltado, na minha formação acadêmica eu 

não tive nada voltado à saúde na escola. (médica, atua a mais de doze anos em 

Niterói, 5S) 

 

Média. [...] tive algumas experiências durante a graduação, na verdade dentro da 

própria faculdade, a gente desempenhou algumas tarefas, algumas atividades, só 

que eram com, adolescentes, e não com crianças pequenas. (médico, 3 anos no 

PMF, 6S) 

Um dos médicos entrevistados, com mais de vinte anos no mesmo PMF, salientou 

durante a entrevista que apesar de não ter sido formado para atuar com o tema de saúde na 

escola ao longo da graduação, sempre apresentou afinidade para atuar com a infância. 

Informou ter feito especialização em pediatria e não ter grandes dificuldades em relação ao 

trabalho. 

Alguns pontos relacionados à saúde escolar necessitam de um resgate histórico 

para a sua compreensão. Nesse sentido Silva e Bodstein (2016) explicam esse movimento e 

dividem a matriz teórica da Saúde Escolar em quatro fases. A primeira é o “modelo 

higienista e disciplinar”, que teve início no século XX inserido em uma lógica de 

modernização e higienização do espaço urbano. Visto isso, foi criado a Assistência Médica 

ao Escolar, que posteriormente transformou-se em Serviço de Inspeção Sanitária Escolar 
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com o propósito de evitar doenças e comportamentos sociais indesejáveis no ambiente 

escolar. Na segunda fase, o cenário apresenta algumas mudanças como o surgimento de 

propostas de “biologização” e “naturalização” de questões relacionadas à aprendizagem do 

escolar e não somente com o objetivo de evitar doenças. Assim, os programas de saúde na 

escola são vistos como solução aos problemas de aprendizagem, contando com o 

surgimento da realização de triagens neurológicas, visuais e auditivas, até então ausentes 

dentro dos ambientes escolares e o reconhecimento da desnutrição como fator que 

contribui para o “fracasso escolar”.  Dessa forma a segunda fase foi denominada de “O 

discurso dos especialistas da Saúde e sua influência na educação”. Já na terceira fase da 

Saúde Escolar, chamada de “Especialidades médicas no espaço escolar” o que chama a 

atenção é a institucionalização da cultura de encaminhamentos aos especialistas aos 

serviços de saúde com o objetivo de diminuir o “fracasso escolar” e a presença do modelo 

chamado Medicina Escolar visando novamente resolver os problemas de aprendizagem. 

Na última fase estão as “novas abordagens a partir da promoção da saúde”, traduzidas no 

modelo das Escolas Promotoras de Saúde (EPS), e, posteriormente o Programa Saúde na 

Escola (PSE). 

Por meio do relato dos entrevistados foi perceptível a mistura entre as fases do 

movimento da Saúde Escolar refletidos na formação dos profissionais, estabelecendo 

propósitos específicos ligados à higiene na Educação Infantil, e quando considerado as 

crianças do ensino fundamental e médio a resolução do “fracasso escolar”. O processo de 

inCORPOração também intenso na relação entre professores e alunos na educação. 

6.4.2 A Saúde, o Educar e o Cuidar 

A concepção de saúde na perspectiva ampliada ainda precisa ser fortalecida entre 

os profissionais da educação, não sendo a perspectiva hegemônica no campo educacional, 

uma vez que na Educação Infantil historicamente as professoras ocupavam esse papel de 

cuidadoras. O conceito de saúde vem sendo construído historicamente, de modo que 

fornece pistas sobre o estado político ideológico vivenciado em um determinado período. 

Em 1978, a ênfase estava sob a normativa de um estado completo de bem-estar físico, 

mental e social. Após reformulações em relação a este conceito, com grande contribuição 

da Saúde Coletiva, modificaram-se as perspectivas em relação à saúde e à doença. Dessa 

forma, a saúde é produzida socialmente e determinada por vários outros fatores: 

biológicos, ambientais, sociais, econômicos e culturais (FERREIRA e BUSS, 2001). 



 

83 

 

Aliado a isso, na percepção dos educadores, a família possui uma função importante nesse 

trabalho. Dentro das várias abordagens do que seria saúde, Westphal (2006) apresenta a 

seguinte sistematização: 

Tabela 4. Conceito de saúde por abordagens segundo Westphal (2006). 

ABORDAGENS CONCEITO DE SAÚDE 

Biomédica Ausência de doenças e incapacidades 

Comportamentais 
Capacidades físico-funcionais; bem-estar 

físico e mental dos indivíduos 

Socioambiental 

Estado positivo; Bem-estar biopsicossocial 

e espiritual; Realização de aspirações e 

atendimento de necessidades 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

Tais concepções de saúde relacionam-se diretamente quando se trata de educar na 

escola. Educar é um verbo que possui diferentes significados, sendo mais comum: 

Propagar ou transmitir conhecimento (instrução) ou; oferecer ensino (educação) ou; 

instruir. Em 2009 foram lançadas as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil, onde 

se conceituava o que era o trabalho de 

Educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, mas também alimentar a 

curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis. Educar de modo 

indissociado do cuidar é dar condições para as crianças explorarem o ambiente 

de diferentes maneiras (manipulando materiais da natureza ou objetos, 

observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, fazendo perguntas etc.) e 

construírem sentidos pessoais e significados coletivos, à medida que vão se 

constituindo como sujeitos e se apropriando de um modo singular das formas 

culturais de agir, sentir e pensar. Isso requer do professor ter sensibilidade e 

delicadeza no trato de cada criança, e assegurar atenção especial conforme as 

necessidades que identifica nas crianças (BRASIL, 2009, p. 10). 

Do mesmo modo, é assegurado que a educação em sua integralidade, entende o 

cuidado como algo indissociável ao processo educativo (BRASIL, 2010): 

A dimensão do cuidado, no seu caráter ético, é assim orientada pela perspectiva 

de promoção da qualidade e sustentabilidade da vida e pelo princípio do direito e 

da proteção integral da criança. O cuidado, compreendido na sua dimensão 

necessariamente humana de lidar com questões de intimidade e afetividade, é 

característica não apenas da Educação Infantil, mas de todos os níveis de ensino. 

Na Educação Infantil, todavia, a especificidade da criança bem pequena, que 

necessita do professor até adquirir autonomia para cuidar de si, expõe de forma 

mais evidente a relação indissociável do educar e cuidar nesse contexto. A 

definição e o aperfeiçoamento dos modos como a instituição organiza essas 

atividades são parte integrante de sua proposta curricular e devem ser realizadas 

sem fragmentar ações. (BRASIL, 2009, p. 89) 

O cuidar na Educação Infantil é a parte onde é colocada a saúde. Porém, existe 

certa resistência, pois o ato de cuidar não é pedagógico para as professoras que estão em 
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busca de legitimidade no trabalho enquanto professoras e não como cuidadoras. A diretora 

defende que o trabalho de cuidar é pedagógico (4E). 

[...] o primeiro desafio é ele entender que ele não é cuidador né, ele é um 

professor. O trabalho de cuidar é pedagógico. [...] elas querem ser identificadas 

como duas professoras dentro de sala. [...] tudo que envolvia o cuidar, que é um 

dos três aspectos, que é o brincar, o cuidar e o educar. São os pilares da 

Educação Infantil. Tudo que envolvia o cuidar era motivo do queixa, 

reclamação... (diretora adjunta, 4E) 

Esse entendimento da diretora também apresenta uma redução desse aspecto, pois 

segundo as diretrizes curriculares de 1998, as funções do cuidar não se limitam apenas à 

manutenção do corpo. Silva (2014C) também coleta entendimentos similares em relação ao 

ato de cuidar na Educação Infantil como “Podemos citar como ex.: ensinar a criança de 4 

anos a se limpar sozinha, você diz como se faz, deixar a criança fazer e depois verificar.” O 

ato de cuidar é essencial, e não desvincula do ato de educar, porém é um processo que 

exige planejamento.  

Algumas professoras colocaram a dificuldade e a insegurança como fatores 

importantes no momento de se elaborar atividades pedagógicas na escola com o tema de 

saúde. Existe um conflito entre escola e família quando são abordados temas considerados 

tabu na sociedade, como por exemplo, a Educação Sexual e Reprodutiva. Nas falas das 

professoras é evidenciado que com os alunos maiores essa dificuldade é aumentada: 

Eu acho que é prevenção de saúde sexual, para os adolescentes, é um conflito 

muito grande porque aí a gente esbarra nos tabus e na família e como educador a 

gente tem que falar sobre, faz parte do currículo, faz parte da BNCC, que eles 

estão sempre falando né, da Base Nacional Comum Curricular, e a gente esbarra 

em questões, que quando vai dever de casa aí vem mãe para tomar satisfação, vai 

querer saber. [...] a gente tem um índice tão grande de gravidez na adolescência, 

principalmente, nas comunidades onde a gente trabalha. (professora, 36 anos, a 4 

anos na escola, 3E) 

 

[...] a gente fala, mas na verdade a gente não tem muita propriedade para tratar 

se, por exemplo, turmas mais velhas, maiores, muitas vezes os alunos tem 

dúvidas e muitas vezes o professor pode ser que não esteja preparado para 

responder, isso... aí várias questões da saúde né. (professora e pedagoga, 47 anos, 

a 27 anos na escola, 5E) 

Apenas em uma das falas das professoras aparece o PMF como uma ajuda para se 

tratar desses temas específicos que deixam os profissionais da educação inseguros. Mesmo 

sendo na Educação Infantil, a vinculação e aproximação entre os profissionais dos 

diferentes setores permite a professora realizar esse diálogo com os profissionais de saúde. 

Se a gente (as professoras) se reunir e não conseguir, então, vamos pesquisar... 

vamos no posto (PMF), vamos procurar (ajuda), entendeu? (professora da 

educação infantil, 2E) 

Conforme Silva (2010) aponta em sua tese de doutorado ao analisar os 

referenciais teóricos que subsidiaram as práticas de saúde dentro das escolas brasileiras na 
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história, fica visível que essas práticas possuíam o dever de solucionar os problemas 

presentes no ambiente escolar, de modo que desconsiderava os aspectos biopsicossociais e 

o ambiente enquanto determinantes das condições de saúde do estudante.  

Uma das professoras (5E) entrevistadas, atuante há mais de vinte e cinco anos na 

rede municipal de educação, aponta que as ações de saúde na escola têm um papel 

fundamental no acesso dessas crianças a esses serviços. A mesma considera que não é só o 

pedagógico, é necessário voltar-se ao lado da avaliação médica quando o aluno apresenta 

dificuldades de aprendizagem. Existe um movimento nas falas de um pedido de retorno do 

que se tinha na década de 70, com as especialidades médicas dentro das escolas, com o 

papel de identificar e rotular os alunos por “distúrbios e/ou dificuldades de aprendizagem”, 

utilizando-se de salas médicas dentro das escolas. Esse movimento gerava um grande fluxo 

de encaminhamentos para os serviços de saúde e saúde mental, além de uma 

individualização do problema, classificando o aluno como “apto” ou não apto a aprender. 

Para Frizzo (2012) existem duas principais categorias estruturantes desta relação 

do trabalho e educação, constituindo a escola capitalista: a primeira é o disciplinamento 

para a esfera da produção e reprodução da vida no sistema do capital; e o segundo 

relaciona-se à empregabilidade como a aquisição de competências necessárias para almejar 

melhores lugares no mercado de trabalho (o que não significa conseguir emprego, apenas 

disputar com mais competitividade). Refletir sobre a própria prática é um caminho para 

driblar essas amarras do sistema do capital em que estamos incluídos. Ao aplicarmos esse 

pensamento proposto por Frizzo (2012) no Ens. Fundamental e Ensino Médio às práticas 

da Educação Infantil associadas à saúde, ao educar e ao cuidar, teremos várias 

possibilidades de análise. 

A palavra “conscientização” surge como principal forma de melhoria das 

condições de saúde das crianças, aplicando-se a elas e às famílias. Porém, para Paulo 

Freire a categoria pedagógica “conscientização”, criada por ele, busca por meio da 

educação, a formação da autonomia intelectual do cidadão para intervir sobre a realidade. 

Tornando-se assim a educação um ato político. Contudo, o que se vê, são os profissionais 

que compõem o PSE estabelecendo uma relação com as famílias das crianças onde a 

hierarquia é o que rege a relação. Tais profissionais atuam como “fiscais” dessa família 

(CORD et al., 2015). Muitos educadores também apontaram a família enquanto 

componente central no processo de cuidado em saúde das crianças. 
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Isso pode ser compreendido de duas formas: a primeira você culpabiliza o sujeito; 

e a segunda você busca entender o contexto, as condições de vida, a história e os desejos 

do sujeito que não o permitem alcançar uma mudança, que é desejada por atores externos a 

esse cotidiano. A escola não percebe que não está se comunicando com as famílias, e sim 

fazendo comunicados de como devem agir no ato de cuidar dessas crianças e dessa forma 

são memorizados e assimilados.  

Nessa disputa de quem é a responsabilidade pelo “cuidar” das crianças temos as 

seguintes consequências: as professoras se sentem menos valorizadas, as famílias saem 

frustradas e culpabilizadas e a sociedade continua a produzir e reproduzir modos de ser e 

agir no mundo, perpetuando a fabricação dos comportamentos dos sujeitos. Sem dúvidas, 

com essa forma de conduzir os problemas, o Estado sai sempre exonerado de suas 

responsabilidades, em um fazer político destinado aos detentores do poder. Porém, é 

compreensivo esse modo de operar do Estado, se estamos dentro de uma sociedade 

capitalista, produzindo com escolas capitalistas.  

6.4.3 Precarização do trabalho e da vida  

Castel (2001) apontava que a “precarização do trabalho” estaria na origem de um 

processo maior de precarização, chamado de “precarização social” fundamentado 

principalmente na vulnerabilização dos trabalhadores e de seus grupos sociais de 

pertencimento. Agregando a esse pensamento, Vargas (2016, p.313) conceitua que: 

[...] a precariedade do trabalho pode ser identificada tanto pela aferição de 

critérios objetivos que asseguram e garantam os direitos sociais e trabalhistas – 

através da formalidade do trabalho, por exemplo, ou pela natureza e tipo de 

vínculo empregatício do trabalhador – como pela experiência subjetiva que os 

trabalhadores têm desses mecanismos sociais e institucionais de proteção, 

reconhecimento e sociabilidade. Se a ausência de proteção previdenciária, por 

exemplo, pode provocar, em certos indivíduos, uma sensação de insegurança no 

trabalho, isto é, uma situação subjetiva de precariedade... 

As condições de trabalho no contexto do vínculo empregatício em Niterói são um 

problema tanto na saúde, com um maior agravamento, quanto na educação, havendo a 

contratação por meio de  Processos Seletivos Simplificados Temporários, ao invés da 

efetivação de concursos públicos. A frequente mudança de trabalhadores não acontece 

apenas no setor saúde, mas também foi exposto por uma das diretoras como uma realidade 

na educação (4E). Um exemplo é quando uma Creche Comunitária é municipalizada, isso 

significa que todos os funcionários são demitidos e a prefeitura abre um processo seletivo 
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temporário para a contratação de novos funcionários, além de se utilizar de realocação para 

os cargos de direção e afins.  

A precarização da Educação Pública vem de diversas formas e possui várias 

estratégias. Uma delas ocorre quando a educação é pensada dentro da racionalidade 

empresarial, com avaliações em larga escala, bonificações, e etc. Tais processos avaliativos 

estão atravessados por dimensões políticas, culturais, ideológicas e econômicas. Desse 

modo, com a avaliação ruim, o Estado utiliza-se da lógica da meritocracia e da 

culpabilização dos professores, estimulando as parcerias público-privadas até se ter uma 

completa privatização da Educação (DANTAS, 2018). No setor saúde isso não é diferente, 

visto que, ambos são considerados gastos e não investimentos. 

O caráter desumano e criminoso da PEC nº 55 é que, ao congelar por 20 anos o 

investimento público na área social, reserva toda a riqueza produzida para 

ganhos do capital, em especial mediante juros criminosos acobertados por leis 

injustas. Leis e Justiça têm caminhado em sentido oposto aos interesses da classe 

trabalhadora e de forma aberta (MOTTA; FRIGOTTO, 2017, p. 366-367). 

Um dado positivo observado pela pesquisa tanto na saúde, quanto na educação e 

que precisa destacado foi que todos os profissionais entrevistados atuavam, 

exclusivamente, em apenas uma escola ou PMF, não possuindo outro vínculo 

empregatício. Em termos da qualidade, não se pode negar que este é um fator muito 

potente na realização de qualquer trabalho em saúde ou na educação, especialmente no que 

se refere à construção do vínculo. 

A mudança das condições de trabalho do PMF, relacionado ao vínculo dos 

profissionais, foi percebida e sentida pelos professores e diretores, quando em 2017 houve 

o anúncio de que haveria um novo processo seletivo. Esse fato impactou as ações e a 

comunicação entre o PMF e a escola. O território também é afetado, devido a forte 

vinculação dos profissionais de saúde que já faziam parte das instituições, conforme relato 

das diretoras: 

[...] alguns profissionais eram moradores do bairro, as enfermeiras, algumas 

agentes, eram moradoras daqui, tinham parentes na escola. Então, a gente tinha 

muita facilidade de comunicação, de retorno, de contato rápido [...] esse início de 

ano (2018) que foi essa transição, essa mudança, ficou sem esse contato, 

temporário, agora a gente estabeleceu junto com o Dr. que esteve aqui também, 

com o enfermeiro, eles estiveram na escola, a  gente fez essa... [...] é importante 

para a escola ter esse suporte deles, compreenderam assim, e se colocaram a 

disposição. Então, acredito assim, foi uma lacunazinha, por um tempinho que 

está sendo resgatado com essa nova equipe. (diretora de uma UMEI, 1E) 

 

[...] eu era o ponto da educação e ela era o ponto da saúde, para a gente 

conversar. Quando chegou do meio do ano para lá, que eu acho que foi quando 

começou aquele burburinho de que haveria mudança, a comunicação se desfez 
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[...] Vamos fazendo né, eu tive só contato nessa ocasião, quando estava esse 

desmonte... (diretora adjunta, 4E) 

Mesmo com a ausência do PMF em um determinado período durante o segundo 

semestre de 2017, as ações de saúde dentro da escola continuaram a acontecer por meio 

das atividades que já estavam programadas com outros parceiros, ou no caso da Educação 

Infantil, dentro das atividades cotidianas com as crianças de 0 a 5 anos.  

Uma das professoras relaciona a dificuldade de integração com o setor saúde, 

devido à precarização do equipamento público, a falta de profissionais e recursos como 

vacinas e outros. Nesse sentido, o setor educação não sente segurança nas orientações e 

encaminhamentos dados aos alunos e suas famílias. Da mesma forma acontece com o setor 

educação em virtude da falta de merenda escolar, uma das razões pela qual vem sendo 

realizadas greves pelos profissionais da educação para reivindicar melhores condições de 

trabalho e uma educação de qualidade para os alunos: 

[...] A criança precisa regularizar o calendário de vacina, ai chega lá não tem a 

vacina [...] É a estruturação da saúde, porque eu chego aqui vejo que o meu 

aluno tem carie, eu mando ele para o posto e não tem dentista ou não tem 

material, se tem dentista não tem material. É a questão estrutural, mesma coisa 

que aconteceu com a merenda. O que adianta eu dizer para o meu aluno que ele 

precisa comer uma alimentação saudável, se ele chega aqui na escola não tem 

fruta, tem biscoito. É isso! A gente estava com problema muito sério de merenda 

na escola, que também foi um dos motivos da nossa greve. (professora, 3E) 

A violência é outro problema presente no processo de trabalho das professoras. 

Uma delas, quando questionada sobre o impacto disso na escola, aponta que as crianças 

não conseguem chegar à escola, prejudicando assim seu direito de ir à escola. A 

precarização da vida é uma realidade tanto para os profissionais quanto para os alunos e 

usuários. Do mesmo modo, interfere na continuidade do trabalho com as crianças da 

Educação Infantil que ainda estão na fase de adaptação: 

Interfere, na medida em que eles não vêm. Acontece alguma coisa, às vezes, as 

mães chegam muito nervosas, aconteceu ,sei lá, tiroteio 9h da manhã, 10 horas 

eu já não tenho mais criança na sala. E eles percebem, eles percebem tudo. E aí 

no dia seguinte, praticamente, eu não tenho criança para trabalhar. [...] Meu 

grupo é um grupo de 2 aninhos, criança fica muito tempo em casa, quando volta, 

já volta com aquela manha, já volta com aquele  chorinho, até pegar a rotina 

novamente da escola, dá uma comprometida né. E fora aquelas que a gente sabe, 

que tem alguns parentes com envolvimento, se retiram da escola. Enfim, são 

coisas que acontecem e que a gente não tem como fugir disso, infelizmente. 

(professora a 4 anos na rede atuando em territórios violentos, 3E) 

Para Miguel Arroyo (2015) a forma de enfretamento é reafirmar que a função da 

escola não é moralizar, mas garantir processo de formação ética como componente do 

direito a formação humana plena. A reação ética-política da escola e de seus profissionais é 

o de defender essas infâncias e adolescências, marcadas pela violência, e muitas vezes 

criminalizadas por serem populares. Na formação dos educadores deve ser indagado como 
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essas crianças sobrevivem a situações tão desumanizantes, e acima de tudo, como 

preservam sua humanidade a ponto de voltar a cada dia à procura do saber e da educação. 

Nos cursos de formação deveria ser dada a centralidade para entender o pensamento 

educativo a partir das consequências produzidas pela pobreza, fome, marginalização dos 

alunos de escolas populares. 

Alguns profissionais da saúde e educação expressaram sua preocupação com a 

violência no cotidiano dos serviços, porém nenhum dos entrevistados comentou sobre 

alguma prática intersetorial que fosse articulada ao acolhimento a esse agravo. A ação 

número onze do PSE – Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos- não foi 

lembrada pelos profissionais, quando se fala de saúde na escola. Adotar uma prática de 

trabalho acreditando em uma educação libertadora (FREIRE, 2005) traz uma possibilidade 

ao se atuar em territórios violentos, estimulando a consciência crítica dos alunos para 

exploração mais profunda das origens, causas e consequências dos agravos sociais como a 

fome, a violência e a desigualdade. Logo, adotar uma postura acolhedora, cuidadosa e que 

passe segurança à criança que vive em um território marcado pela violência, é um 

comportamento que cabe ao professor atuante nessa realidade. Para Arroyo, a postura mais 

pedagógica frente aos alunos de classes populares 

será não condená-los e reconhecer que nos limites passam por processos de 

construção moral marcados pelo paradoxo e a precariedade. A postura mais 

pedagógica será não somar, mas denunciar a criminalização moralizante a que a 

sociedade os condena porque são pobres, negros, trabalhadores por sobreviver. 

Entre a ingenuidade moral e o paradoxo moral, o trato deste será sempre mais 

pedagógico. Os dramas morais que a infância traz às escolas podem resultar-nos 

pesados, porém podem representar um ar fresco renovador, no trato pedagógico 

dos valores e da ética (ARROYO, 2015, p. 33). 

Dentro de um contexto que vem de dentro das comunidades de Niterói, uma 

médica que atua em um território periférico (5S) aponta que desde dezembro de 2017 está 

havendo um impacto da violência na vida dos moradores da comunidade. Aliado a isso, as 

vulnerabilidades sociais interferem na condição de saúde das famílias acompanhadas pelo 

PMF, por exemplo, as condições de trabalho das mães dessas crianças. Nesse trecho a 

seguir, percebe-se que as condições de trabalho numa sociedade capitalista são percebidas 

de um modo geral, entre os profissionais do PMF e as famílias usuárias do serviço, 

atingindo de maneira mais intensa os mais pobres e vulneráveis que necessitam vender sua 

força de trabalho para obter sua subsistência.  

[...] aquelas mães que ficava em casa cuidando dos filhos ou cuidando da família. 

Não existe mais esse perfil! Então a gente está tendo muita dificuldade nas 

atividades de grupo, porque essas mães, agora, estão trabalhando. E aqui [...] não 

é um trabalho com carteira assinada [...] A gente não consegue mesmo 
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oferecendo atrativo, sorteio, comida, cada hora a gente acaba apelando para 

alguma coisa. Hoje em dia a gente não sabe mais o que fazer, porque é muito 

difícil, porque a gente vê que os pacientes estão trabalhando [...]. São raras as 

mães que agora que ficam em casa cuidando dos filhos ou da comida ou 

cuidando da família. [...] A situação está muito difícil, aqui às vezes [...] fica 

difícil, aí que elas começam a trabalhar, vender coisas para fora, é bem 

complicado! (médica atuante a mais de 12 anos, 5S) 

Ao mencionar o perfil de mulheres que cuidavam de seus filhos e de sua casa 

podemos pensar nesse papel dentro da lógica do capitalismo e da opressão do gênero 

feminino na história. As opressões contra a o gênero feminino antecedem o capitalismo, 

porém com sua ascensão essas opressões ganham uma nova expressão. Biondi (2017) 

utiliza-se da abordagem de Roswitha Scholz como referência para investigar a “anatomia 

econômica” da sociedade capitalista. Para a autora a forma capitalista de riqueza pressupõe 

uma dissociação entre uma esfera produtiva/pública e uma esfera reprodutiva/privada o 

que leva ao confinamento doméstico da mulher e à opressão contra ela. Nesse sentido, tem-

se o desprestígio da mulher diante do homem, com as atividades domésticas, 

historicamente destinadas ao gênero feminino. A esfera privada é ocupada por um ideal de 

“feminino” (família, sexualidade etc.), ao passo que a esfera pública (trabalho, Estado, 

política, ciência etc.) é “masculina”. A produção doméstica da mulher foi substituída pelo 

trabalho doméstico, e quando sai dessa esfera ela encontra desnível de remuneração e 

dificuldades de ascensão profissional. O conjunto de característica que foram atribuídas às 

mulheres, construídas socialmente, estão em torno da figura de maternidade e da função de 

esposa, assim como de uma imagem afetiva e emocional. A mulher sempre é considerada a 

sombra do homem por excelência, o suporte ao gênero engajado no mercado, o “segundo 

sexo”.  

A pesquisadora Márcia dos Santos Macêdo (2001), por meio de sua pesquisa 

retrata as trajetórias e os contextos de mulheres chefes de família em Salvador. A autora 

afirma a importância de recortes como classe, raça e geração, os quais influenciam na 

construção das trajetórias e experiências dessas mulheres. Existe uma pluralidade desse 

fenômeno das “mulheres chefes de família” que vão desde a clássica viuvez, passando pelo 

crescente grupo das separadas e solteiras, e por fim, o grupo mais recente, o das casadas. 

Ao ser entrevistadas um grande número de mulheres relatam expectativas em relação a 

seus filhos e filhas, tendo como meta a formação deles e a inserção favorável destes no 

mercado de trabalho, além do esperado sucesso na aquisição de suas próprias famílias. 

Desse modo, a realidade relatada pela médica do PMF, é cada vez mais comum nos dias 

atuais, e em áreas mais vulneráveis isso só aumenta. Essa situação não significa que essas 
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mulheres, que são também mães, não se preocupem com seus filhos e não os cuide, pelo 

contrário, necessitam vender sua força de trabalho, muitas vezes precarizado e com baixa 

remuneração, para sustentar suas expectativas em relação ao futuro deles. 

O PMF, conforme o relato de uma médica,  reforça uma lógica ambulatorial 

dentro da Atenção Básica, dentro de uma racionalidade produtivista. Uma das queixas dos 

profissionais da saúde (5S) é a falta de tempo reservado para realizar reuniões, 

planejamentos e discussões, e a priorização de se atender e se ter um “cliente feliz”, dentro 

de um mundo capitalista, como afirma uma das médicas. A precarização do trabalho é 

frequente nas falas, com equipes de saúde incompletas e sobrecarga de trabalho (médico 

especialista em Saúde da Família e Comunidade, 6S). 

Desafio é você está disposto a sair da zona de conforto, porque às vezes a zona 

de conforto está no ficar no consultório atendendo. [...] O que que a creche quer? 

E eu tentar me adequar para ver o que a creche quer e o que eu posso ajudar. Eu 

acho que o mais complicado é isso, é eu ter tempo de planejar, que é uma coisa 

que antigamente a gente tinha, e que hoje tá sendo mais difícil. [...] E isso é 

desesperador para gente! Muito triste, mas, bem vindo ao mundo capitalista, 

como diz minha chefe „La CAPETAlista’. (médica, 5S) 

No contexto do sistema universal de saúde e da crescente onda de privatizações 

no Brasil e na América Latina, Giovanella et al. (2018) produziu um estudo que explora os 

pressupostos e as estratégias relacionados à proposta de cobertura universal de saúde em 

comparação a outros, como a cobertura universal em saúde (universal health coverage-

UHC), constatando aspectos contraditórios nos modelos de expansão de cobertura por 

meio de seguros, com resultados de segmentação, seletividade, focalização e cristalização 

de desigualdades que ferem o direito universal à saúde. 

No Brasil, existe um movimento que defende arranjos de seguros – sociais, 

privados e subsidiados – defendendo a cobertura universal de saúde, o que é uma tentativa 

de remodelamento do SUS. Algumas características do UHC são percebidas na entrevista 

de uma das médicas do PMF, como o recorte do quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4. Resumo das características dos modelos de cobertura universal de saúde 

(UHC) e sistema universal de saúde 

Característica UHC Sistema Universal 

Concepção de saúde Saúde como mercadoria Saúde como direito universal 

Elegibilidade/Titularidade 

Acesso segmentado, conforme 

filiação a algum seguro 

(privado ou público) 

Acesso universal como 

condição de cidadania 

Desenho do sistema de 

serviços 

Serviços fragmentados, sem 

territorialização 

Serviços organizados em 

rede, territorializados, 

orientados pela APS 

Cesta de serviços  

Restritas (pacotes 

básicos/mínimos) 

Explicita 

Abrangente (atenção integral) 

Implícita 

Determinantes sociais de 

saúde (DSS) 

Não contempla abordagem 

DSS 

Possibilidade de ação 

intersetorial restrita 

Contempla abordagem DSS 

Possibilidade de ação 

intersetorial facilitada 

Cidadão Consumidor/objeto Protagonista/sujeito 
Fonte: Adaptado de GIOVANELLA et al., 2018. 

O cidadão enquanto consumidor/objeto já é uma realidade sentida pelos 

profissionais do PMF, visto que os profissionais são cobrados pela sua produtividade nos 

serviços de saúde do SUS, apontando uma contradição presente dentro de um sistema 

universal de saúde. A possibilidade de ação intersetorial facilitada, junto com a abordagem 

dos DSS são características que funcionam como princípios dentro do PSE. Visto essa 

mistura de características dentro da realidade do PMF, é necessário defender o SUS, 

enquanto um sistema universal de saúde, e garantir todas as suas características de um 

sistema universal, principalmente em relação ao financiamento como um papel do Estado. 

Um fato curioso é que apesar de toda a problemática dos vínculos empregatícios, 

as equipes incompletas, a sobrecarga de trabalho e escassez de recursos na Atenção Básica 

os profissionais da saúde ainda referem que a ideia da Atenção Básica é resolver até 80% 

dos problemas dos pacientes (6S; 5S). Isso pode ser visto como uma atitude de 

engajamento dos profissionais para enfrentar as condições não favoráveis para atingir esse 

objetivo, ou apenas a reprodução de um discurso hegemônico, sem uma reflexão sobre as 

políticas públicas e o investimento para que isso realmente funcione. 

[...] Com a quantidade de trabalho que a gente tem, o nível de estresse que a 

gente vive, o movimento que a gente vive, se você não tiver uma equipe 

completa, direto né, a gente não consegue funcionar [...] pelo jeito a tendência é 

não funcionar, por que se você trabalhar... se você esta em um lugar onde você 

não tem vínculo nenhum. Hoje você pode estar, amanhã você pode não estar... o 

que que você vai construir? (médico, com mais de vinte anos de experiência, 2S) 
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No estudo de Vieira et al. (2014) a ausência de serviços de Atenção Primária 

inviabilizava o trabalho dos enfermeiros que realizavam um trabalho com adolescentes 

com excesso de peso. Assim como a sobrecarga de trabalho e a falta de articulação com as 

escolas, também foi um empecilho. A compreensão de co-responsabilizar o cuidado em 

saúde junto com o paciente aparece em uma das entrevistas (5S). Tal compreensão também 

está presente quanto se fala em Atenção Básica em Saúde. 

No Brasil, utiliza-se a designação de Atenção Básica com o objetivo de enfatizar a 

reorientação do modelo assistencial, a partir dos princípios do SUS, nos quais se destacam 

a universalidade e a integralidade no acesso da atenção à saúde. Dentro do Sistema Único 

de Saúde (SUS) é caracterizada pelo conjunto de práticas integrais em saúde, direcionadas 

a responder as necessidades individuais e coletivas da população (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008). Suas ações, de acordo com o MS, abrangem desde a promoção até a 

proteção da saúde, assim como a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Apesar das divergências em 

relação à utilização do termo “Atenção Básica em Saúde” e “Atenção Primária em Saúde”, 

será utilizado o termo Atenção Básica em Saúde em virtude da denominação utilizada na 

Política Nacional de Atenção Básica. 

6.4.4 Planejamento (saúde e educação) 

Com todas essas mudanças, os momentos de planejamento das ações do PSE são 

fragmentadas e diferenciadas em cada regional de Niterói. Após esse momento de saída da 

equipe antiga do PMF e a entrada dos novos profissionais, a Educação Básica espera uma 

reaproximação dos setores. Apesar dos altos e baixos do PSE em Niterói os profissionais 

da educação ainda possuem altas expectativas do que pode vir a ser, como na fala de uma 

diretora, que possui uma proximidade com a temática de saúde e acumulou certa 

experiência com essa comunicação e planejamentos das ações. 

Então, esse ano [...] eu sinto que vai ser uma coisa mais contextualizada, mais 

elaborada, atingindo várias frentes, a gente agora estamos pensando em famílias, 

em pais, uma relação direta com os pais (diretora de escola de educação infantil, 

1E) 

A organização anual da Educação Infantil em Niterói é construída por trimestre 

dentro de cada projeto instituinte. Segundo o relato das professoras e diretores a 

tematização da saúde acontece durante todo o ano, sendo mais enfatizado em alguns 

projetos específicos do que em outros. O cuidado é sempre relembrado pelas profissionais, 
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remetendo a inclusão da saúde no Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade 

educacional. 

Nosso planejamento é assim, a gente constrói ele por trimestre, dentro da 

proposta do projeto de andamento. Nós já tivemos “N” projetos, esse ano [...] 

Herança, Ancestralidade e Cultura, dentro disso a gente vai pegando todos os 

vieses, como a saúde é um tema que não pode sair porque ele está dentro da base 

curricular das crianças. [...] Porque a nossa rotina (Educação Infantil) é essa, né, 

que é o cuidado e o cuidado tá intimamente ligado à saúde. (professora, 3E) 

 

[...] nós temos o Projeto Político Pedagógico (PPP) que a gente sempre, se reúne 

para rever, porque ele já foi feito, então cada ano a gente se reúne. Então a partir, 

desse PPP, a gente elabora o currículo da escola. [...] Então, a gente constrói o 

nosso planejamento anual baseado nisso, e conversando com os professores 

vendo a realidade também dos alunos (diretora adjunta, 4E) 

Um dos profissionais do PMF (6S), que teve uma experiência bem insatisfatória 

com o PSE sugere que ocorram reuniões pré-atividades do PSE, para fazer um 

planejamento anual ou semestral com todos os profissionais envolvidos com o objetivo de 

aproveitar da melhor forma o processo e ter o melhor resultado. O apontamento dado pelo 

profissional já tem sido discutido dentro das reuniões da GTI-R e GTI-M, porém durante a 

entrevista o entrevistado pareceu não conhecer esse espaço de planejamento. 

O desafio das práticas intersetoriais é que as mesmas acontecem de forma 

atropelada e sem o planejamento necessário. Como resultado assume-se o risco 

dos profissionais e atores envolvidos não estarem em sintonia em relação aos 

objetivos, tornando a prática específica e pontual... (médico, 2S) 

Os profissionais relatam que existe um distanciamento existente entre o PMF e o 

Programa Saúde na Escola, muitos colocam que não são chamados para participar de 

reuniões de planejamento ou de capacitação sobre as temáticas do PSE (5S; 6S). Nenhum 

dos entrevistados citou participar de alguma reunião do Grupo Intersetorial ou mesmo do 

Seminário “Semeando Ideias” que ocorreu no ano de 2017. Esse seminário teve o 

propósito de explicar aos profissionais as modificações e desafios da nova Pactuação do 

PSE, as ações de saúde Bucal no PSE, Planejamento de ações de Saúde sexual e 

reprodutiva e ações de saúde na adolescência com experiências exitosas realizadas nas 

escolas pactuadas. 

O planejamento das ações do PMF nas escolas ocorre, geralmente, de maneira 

parecida, com um diálogo inicial com a direção da unidade educacional: 

[...] foi feito uma reunião e aí foi pactuada a participação dessas escolas, na 

verdade ano passado tinha um calendário, a gente tinha que fazer aquelas ações 

em um determinado tempo, só que foi mais para o finalzinho do ano (enfermeira, 

atuante a mais 4 anos e em mais de um PMF, 4S) 

 

[...] a gente sempre faz um planejamento e a gente tem um plano b [...] Mas a 

gente sempre planeja, a gente sempre vai com alguma ideia, com alguma coisa 

planejada, pelo menos com o que a gente vai trabalhar, a gente sempre tenta 
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levar algum material para trabalhar com essas crianças. (médica com forte 

vinculação com a escola, 5S) 

A partir dos trechos acima é possível perceber que em algumas realidades houve a 

efetivação de um calendário com as ações planejadas, porém devido as mudanças a 

realização não ocorreu. Após a explicitação de como eram planejadas as ações do PSE e a 

sua articulação, os atores da educação e da saúde apontaram sugestões buscando uma 

melhoria das práticas. 

Uma das diretoras (4E) coloca o desejo de ampliação da capacitação dos 

professores, para aqueles que não estão convencidos do trabalho voltado para a saúde dos 

alunos, buscando que se mobilizem, assim como as merendeiras que atuam diretamente no 

PSE e no NutriSUS. Entre as sugestões de melhoria do PSE estão: agilizar o fluxo de 

atendimento para os casos com alterações; reduzir a burocracia no preenchimento das 

fichas individuais dos alunos após as ações (4S);  participação efetiva dos profissionais que 

executam o PSE em reuniões de planejamento e orientação (5S). 

Um dos médicos que atua no PMF há três anos aponta que a ação do PSE é 

problemática devido à falta estrutura em relação a exames e procedimentos, acreditando 

que para o trabalho dentro da escola seria necessário um maior suporte tecnológico (6S). 

Existe, nesse caso, uma confusão sobre a abordagem do PSE em relação aos outros níveis 

de atenção à saúde do escolar. Essa concepção que reivindica mais investimentos em 

procedimentos e tecnologia parte de um pressuposto de outro nível de complexidade 

contida na área da saúde. Esse modelo de atenção dentro da escola com consultórios e 

equipamentos já foi superado, tido na história como instrumento de medicalização e com 

práticas higienistas dos profissionais da saúde dentro da escola. O que nos leva novamente 

para relembrar a história no período da década de 70 relacionado à Saúde do Escolar, 

conforme Silva (2010) aponta a presença de especialistas em saúde do escolar com todo 

um aparato tecnológico nas escolas.  

O planejamento em conjunto das ações do PSE vem sendo estimuladas por meio 

dos GTI-R, porém a precariedade do vínculo de trabalho prejudicou a efetivação do 

planejamento em 2018. Porém, ainda que isso tenha acontecido foi transparecida a falta de 

diálogo com a comunidade no planejamento das ações do PSE. Desse modo, a partir da 

real necessidade dos alunos poderão ser planejadas ações do PSE de forma participativa 

com o foco na transformação social e na incidência política da comunidade escolar. 

Moreira et al. (2007, p. 519) compreendem que  
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Esse entendimento faz com que se supere o paternalismo que caracteriza os 

trabalhos em que os profissionais fazem pelos usuários e em nome deles e, de 

forma equivocada, tentam “conscientizar a população”, verticalmente, da 

necessidade de se empoderar. A superação dessa perspectiva é um grande 

desafio, em relação ao qual, a revisitação a Paulo Freire se torna crucial para 

quem busca a promoção à saúde [...]. 

Portanto, a centralidade no processo de planejamento está em olhar junto com os 

alunos a necessidade, e não olhar por eles as necessidades. Uma prática educativa 

participativa produz efeitos para além dos cuidados em saúde, além disso, produz 

cidadania e sentimento de pertencimento. 

6.4.5 Educação em Saúde  

Sevalho (2018) escreve que a educação em saúde apresenta um cenário com 

intervenções paternalistas e assistencialistas orientadas por um sentido de tutela que 

pretende proteger os direitos dos vulneráveis. Segundo ele, a tutela funciona como 

exercício de dominação por parte do Estado, sob a exploração das populações social e 

economicamente fragilizadas.  

O papel de “tutor” ainda predomina nas relações com os grupos pobres de 

periferia, historicamente compondo uma educação classista e preconceituosa. Esse 

processo de tornar-se multiplicador significa mais que ter contato com uma experiência, 

mas dessa experiência ter sido significativa para o educando, partindo de sua realidade 

vivida. Valla (1996), em seu texto “A crise de interpretação é nossa”, primeiro destaca que 

os profissionais e a população não vivem a mesma experiência da mesma forma, portanto 

minimamente as formas de aprender são diferentes.  

[...] Os saberes da população são elaborados sobre a experiência concreta, a 

partir das suas vivências, que são vividas de uma forma distinta daquela vivida 

pelo profissional. Nós oferecemos nosso saber porque pensamos que o da 

população é insuficiente e, por esta razão, inferior, quando, na realidade, é 

apenas diferente (VALLA, 1996, p. 179) . 

Na educação em saúde são frequentes as orientações que recomendam mudanças 

de comportamento em busca de uma vida saudável. No entanto, acredita-se que outro 

enfoque de educação em saúde precisa ser privilegiado para corresponder a um modelo de 

atenção centrada no sujeito. Portanto, necessita da participação dos usuários como forma 

de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde, mas também 

incidir sobre as determinações do processo saúde-doença e sobre a organização dos 

serviços de saúde, estimulando uma gestão participativa e o exercício do controle social. O 

modelo de educação em saúde baseado em mudanças de comportamentos é geralmente 
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autoritário, baseada em critérios técnicos selecionados pelos profissionais de saúde. Visto o 

enfoque aqui delimitado, a Educação Popular em Saúde (EPS) é uma vertente, iniciada por 

volta de 1960, que contrapõe tal modelo autoritário (BORNSTEIN; ALENCAR, 2016). 

A Coordenação Geral de Ações Populares de Educação na Saúde foi criada pelo 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde como fruto de uma articulação entre o 

Ministério da Saúde e Ministério da Educação, com a proposta de uma reorientação das 

práticas de saúde a partir das referências da Educação Popular em Saúde. Tal tentativa 

acabou por não prevalecer, mas foi importante para o deslocamento da visão restrita à 

doença para os aspectos históricos sociais e das necessidades básicas, dos valores, crenças 

e dos direitos da cidadania. Para que os princípios da EPS possam ser conjugados em torno 

de uma proposta para uma política de educação em saúde, existe a necessidade da 

ressignificação da escola como espaço de construção de territorialidades e subjetividades, 

no qual os sujeitos envolvidos se identificam, interagem e refletem a respeito de suas 

vivências e constroem projetos de vida mais saudável e cidadã. É notável como a 

orientação política desse período possibilitou tais avanços, porém o não prosseguimento 

impossibilitou a concretização da proposta (PEDROSA, 2007). 

Quando a Educação Popular em Saúde no Brasil surgiu, influenciada pelo ideário 

de Paulo Freire, traz a percepção crítica de contextos (opressão e luta) em busca de 

liberdade e autonomia, de modo a valorizar os saberes populares. Para Stotz (1993) quando 

os profissionais de saúde socializam seu conhecimento técnico, denominando de educação 

em saúde, não deveria ser apenas “explicar”, mas ajudar os indivíduos e a comunidade a 

“examinar” suas bases sociais de vida e trabalho e identificar problemas de saúde inseridos 

no território. Em outros termos, auxiliar a desenvolver destrezas sociais ou “habilidades” 

para compreender as condições adversas à saúde dentro de uma dimensão cultural e social. 

Será que os programas de saúde voltados aos escolares constroem, por meio da prática 

pedagógica, conhecimentos e habilidades dentro das escolas? 

Todo o segmento de professoras e diretoras acredita que a Educação em Saúde 

voltada para as crianças pode ser um elemento que possibilita a transformação. Algumas 

professoras (2E; 3E) e as duas diretoras acreditam que atuar em um programa intersetorial 

é “super legal”, pois são propostas diferentes na escola, um dia diferente na escola. Uma 

das consequências disso é uma desorganizada na rotina das crianças, mas a ação, segundo 

elas, produz bons frutos no futuro. As professoras contam exemplos na Educação Infantil 
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de mudanças de comportamento alimentação, escovação e combate ao mosquito, 

modificando a realidade das crianças e da comunidade escolar. 

A compreensão de educação em saúde das professoras foi que por meio da 

persuasão sobre o risco, as crianças irão reproduzir o que aprenderam na escola em casa. 

Porém, a professora que também atua como pedagoga (5E) leva em consideração outros 

elementos para além da aquisição de conhecimentos como a questão financeira e a 

acessibilidade em serviços públicos. Além disso, existe uma clara diferenciação em relação 

ao acesso de crianças que moram no território e são atendidas pelo PMF de referência, e 

aquelas que moram em uma localidade onde o PMF da ação do PSE não é a de referência 

da família. 

Stotz (1993), seguindo a referência de Tones, descreve quatro vertentes 

“filosóficas” sobre Educação e Saúde, onde se encontram uma forma renovada do 

positivismo, o marxismo e a fenomenologia constituindo as linhas fundamentais de tais 

pensamentos (ver Quadro 5). 

Quadro 5. Enfoques sobre educação e saúde. 

CARACTERÍSTICAS 

EDUCATIVAS 

ABORDAGENS 

Educativa Preventiva Radical Des. Pessoal 

Objetivo 
compreensão da 

situação 

comportamento 

saudável 

consciência social 

da saúde 

personalidade 

desenvolvida 

Sujeito de ação educador educador 

educador em 

aliança com 

cidadãos 

educador 

Âmbito da ação 
indivíduos nos 

serviços/sociedade 

indivíduos nos 

serviços 

grupos 

sociais/sociedade 

indivíduos no 

serviço/sociedade 

Princípio Orientador 
eleição informada 

sobre riscos 

persuasão sobre 

riscos 
persuasão política 

potencialização do 

valor do indivíduo 

Estratégia 
compartilhar e 

explorar crenças e 

valores 

prevenir doenças 

pelo 

desenvolvimento 

de 

comportamentos 

saudáveis 

desenvolver luta 

política pela saúde 

desenvolver 

destrezas para a 

vida 

Pressuposto de 

eficácia 
acesso igualitário às 

informações 

mudança de 

comportamento 

individual 

participação dos 

cidadãos na luta 

política pela saúde 

crença na 

capacidade de 

controlar a vida 

Fonte: STOTZ (1993), inspirado em TONES (1987). 

Alguns dos enfoques acima pressupõem indivíduos livres e em condições de 

realizar a “eleição informada”, porém de acordo com a pesquisa de campo do nosso estudo 

isso não foi encontrado. As características que foram mais presentes na pesquisa foram de 

abordagens educativa e preventiva dentro do PSE de Niterói. 

Outro ponto especificado nas entrevistas foi o aspecto da territorialidade no 

trabalho, pois a criança que frequentava a escola, também frequentava o posto de saúde, 
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que ficava localizado em frente à escola. A criança participa e frequenta também esse 

espaço, a articulação entre a escola e o posto de saúde é facilitada pela localização, e quase 

impossível que não aconteça ações integradas por meio do PSE, conforme é levantado por 

uma diretora e uma professora que atuam em escolas onde os alunos são de diferentes 

regionais de saúde. 

[...] as ações, mesmo que poucas, elas em algum momento, surtam efeito. 

Especialmente, quando a gente trata de crianças pequenas... é muito fácil atingi-

las, é muito fácil promover a mudança né. Hoje em dia, o desafio que eu estou te 

falando é que a gente trouxe para o PMF pedindo, é trazer esses pais para 

conscientizar, porque eles (as crianças) são muito fáceis... (diretora, 43 anos de 

idade, 1E) 

 

Eu acredito que sim, pode ser até muito pequena, mas assim, se a gente for 

pensar que cada aluno que te ouviu, vai levar isso, de repente para casa, e em 

casa vai reproduzir isso em casa né, vai falar para a mãe “Olha a tia falou que eu 

tenho que ir no dentista!” ou que eu tenho que ter uma escova de dente porque eu 

preciso escovar os dentes. Claro que vão entrar outras questões né, questão 

financeira, questão de conseguir o dentista... Então, por mais que seja um 

trabalho pequeno, mas eu acho que sempre surte efeito. (professora e pedagoga, 

47 anos de idade, 5E) 

Para os profissionais de saúde, a Educação em Saúde tem por objetivo  

proporcionar à criança experiências que a transforme em um agente multiplicador. Porém, 

para que esse processo seja efetivado é necessária uma série de etapas e a implicação de 

setores e profissionais. Essa concepção na Educação Infantil é muito presente, a criança é 

tida como um ser aberto a novos conhecimentos e isso tornaria o aprendizado mais fácil, 

dentro de uma concepção onde o adulto elege e determina o que julga ser importante a sua 

formação. Coloca-se uma responsabilidade grande nas crianças de modo que a 

responsabilização do Estado é invisibilizado nesse processo. 

[...] a criança ela é muito aberta para receber coisas novas o tempo inteiro. A 

criança está sempre aberto para esse contato novo e principalmente com pessoas 

que ela já tem... Já tem um tipo de relação, já existe um contato que faz com que 

não sejamos apenas desconhecidos né, sabe-se o trabalho que a equipe de saúde 

tem na comunidade, conhece a equipe de saúde desde sempre [...] fica muito 

mais fácil de abordar a criança e fazer com que elas sejam multiplicadores das 

ações de saúde. Entenda, viva essas ações e ao mesmo tempo seja um 

multiplicador. (médico, 2S) 

Nesse trecho a abordagem de Desenvolvimento Pessoal fica muito evidenciada 

onde o objetivo torna-se aumentar as potencialidades do indivíduo de modo que a sua 

capacidade individual possa controlar a vida (STOTZ, 1993). Fontenelle (1948 apud 

SILVA, 2016) define escola higiênica reafirmando o Modelo Higienista e Disciplinar: A 

escola higiênica e que funciona com hábitos higiênicos contribui para educar o povo todo. 

As crianças adquirem bons costumes os propagam em casa, onde desejam que tudo se 

passe como na escola, cujo meio puro e sadio facilmente se acostumam. 
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Dentro de outra concepção de Educação em Saúde, essa abordagem de 

multiplicador é ampliada em uma postura de empoderamento e luta e discussão no campo 

político. A Educação Popular em Saúde foi uma estratégia utilizada por uma dupla de 

médicos residentes em Saúde da Família e Comunidade em Niterói, no qual um deles 

permaneceu na mesma unidade por meio do Processo Seletivo Simplificado de 2018. 

Durante o relato da experiência com a Educação Popular em Saúde o médico especialista 

em Saúde da Família e Comunidade conta os entraves que percebeu por parte da gestão e 

do efeito da abordagem com o aumento da demanda no PMF. Tal relato é uma expressão 

da potência dessa abordagem no cotidiano de trabalho do PMF, no entanto, essa prática foi 

interrompida devido a sobrecarga de trabalho, justificada por equipes incompletas e a 

desmobilização dos profissionais na época de transição do PMF. 

Eu já soube que muitas outras unidades chegaram a desenvolver esse tipo de 

atividade por iniciativa de alguns profissionais, sempre iniciativa de algum 

profissional de querer fazer melhor e tudo, e outras dificuldades, claro que 

também irá encontrar pessoas na gestão que pensam da mesma forma e que vão 

fazer o possível para ajudar, isso ai você vai encontrar [...] Nós tínhamos até um 

jornalzinho, consegui desenvolver até um jornalzinho, assim, queria ter dado 

uma continuidade, até tive que dar uma segurada, mas não tem como, não tenho 

cabeça, nem como fazer isso agora...[...] a gente fazia sala de espera e a gente 

fazia atividade lá na comunidade [...] a gente percebeu que com esse material, 

desse trabalho ai, a gente conseguiu aumentar a adesão da população ao posto, a 

gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem da questão da 

continuidade do atendimento médico, a longitudinalidade, a gente conseguiu 

reduzir a agenda, isso quando estava funcionando direitinho esse posto com as 

equipes, a agente percebeu que aumentou o número de demanda, porque? Por 

que as pessoas começaram a ver o que tinha de serviço ofertado aqui no posto, 

tanto dos grupos, quanto de exames, gente que não sabia o que tinha no posto. 

(médico especialista em Saúde de Família e Comunidade, fazendo o curso de 

preceptor, 6S) 

Ações que saiam de dentro dos muros do PMF e promovam o diálogo com a 

comunidade tem a possibilidade de transformação, por meio da participação social. Paulo 

Freire (1983), em seu livro “Educação e Mudança” nos lembra do compromisso do 

profissional com a sociedade. Porém antes o autor relembra que uma questão anterior a 

essa precisa ser colocada: quem pode comprometer-se? 

A primeira condição para assumir um ato comprometido é a capacidade, sem 

dúvida, de agir e refletir. Realiza-se um exercício de enxergar-se enquanto sujeito no 

mundo, com limites impostos pelo próprio mundo, e sendo capaz de admirá-lo para 

transformá-lo como um ser histórico que é capaz de comprometer-se.“Comprometer-se 

com a desumanização é assumi-la e, inexoravelmente, desumanizar-se também.” (FREIRE, 

1983, p. 19). Nesse movimento de comprometer-se, o autor aponta que quanto mais 

distantes ficarmos dos sinais do projeto histórico da realidade, mais desfavorável se torna o 
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clima para o compromisso. Um exemplo disso no PSE de Niterói é que o quanto menos 

percebermos os sinais dos efeitos da intervenção militar nas escolas; da criminalização da 

pobreza; o aumento da desigualdade social; o projeto político por meio das PECs; a 

violência estrutural; o reconhecimento da diferenciação de gêneros na sociedade mais 

distantes estaremos do compromisso enquanto profissionais. 

A Educação Popular em Saúde (EPS) tem orientado as práticas alternativas aos 

modos dominantes (biomédicos, autoritários, medicalizantes e desumanizantes) de fazer, 

sentir e pensar práticas de cuidado em saúde,  movimento que busca, por meio dos 

processos educativos e encontros humanos, modos de enfrentamento e superação dos 

problemas sociais (CRUZ, 2018). Com a EPS buscam-se desdobramentos estruturais 

movidos principalmente pela capacidade das pessoas de levantar questionamentos da 

realidade social e suas contradições.  

6.4.6 Prevenção das doenças e promoção da saúde 

A formulação conceitual de Promoção da Saúde está ancorada na valorização do 

„conhecimento popular‟ e da participação social. Aqui adotaremos a conceituação moderna 

de Promoção da Saúde que constata o protagonismo dos determinantes sociais sobre as 

condições de saúde. A saúde passa a ser produto de um amplo aspecto de fatores 

(qualidade de vida, padrão adequado de alimentação e nutrição, habitação e saneamento, 

condições de trabalho, educação, ambiente físico limpo, apoio social para famílias e 

indivíduos, estilo de vida responsável e, também, aspecto adequado de cuidados de saúde).  

De acordo com a Carta de Ottawa a Promoção da saúde é “o processo de capacitação da 

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

participação no controle deste processo”. A saúde permanece sendo um produto de 

condições e recursos fundamentais como: paz, habitação, educação, alimentação, renda, 

ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade (BUSS, 2003). O 

desafio da promoção da saúde no âmbito escolar está em estabelecer práticas de forma 

contextualizada (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014; BUSS, 2000). Hoje representa 

uma concepção que traz „enfoque político e técnico‟ no processo saúde-doença-cuidado em 

âmbito internacional, desde a Alma-Ata e Ottawa. (BUSS, 2003). 

Já a Prevenção das Doenças, parte do conceito de saúde reduzido à ausência de 

doenças, dentro de um modelo de atenção à saúde médico centrado. As ações são 

direcionadas principalmente aos grupos de alto risco da população, envolvendo patologias 
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específicas, dentro de uma estratégia única, de caráter diretivo e persuasivo. Nessa 

perspectiva são elaborados programas focalizando principalmente tópicos individuais e de 

grupos. Visto que os programas preventivos são de muito interesse dos grupos 

profissionais da saúde, tais características estão descritas no estudo de Stachtchenko e 

Jenicek (1990 apud FREITAS, 2009). 

Durante o processo de pesquisa de campo era nítida a confusão entre os conceitos 

e definições de Prevenção das Doenças com Promoção da Saúde, tanto no setor saúde 

como na educação. Tal confusão era refletida nas ações do PSE onde se anunciava 

Promoção da Saúde com práticas de Prevenção das Doenças. O PSE ainda é visto pelos 

professores e direção como triagem para demandas mais específicas da área da saúde (4E; 

5E). Quando existe alguma alteração é feito o encaminhamento dos profissionais do PMF 

para eles mesmos, ou para especialidades, ou quando não são da área que cobre o PMF é 

entregue a escola um informativo para o responsável solicitando que o mesmo vá ao PMF 

de referência. 

Muitos profissionais da educação anunciaram conhecer a Promoção da Saúde 

devido a experiências pessoais anteriores, conforme os relatos abaixo:  

[...] na faculdade, porque que quando a gente estudava a gente fazia algumas 

intervenções com crianças em escolas, promovendo alguns seminários, palestras. 

(formada em ciências biológicas, atualmente diretora de uma unidade de 

educação infantil, 1E) 

 

Sim, eu fui enfermeira [...] E aí vim dar aula, mas eu sou da área de saúde, eu 

vim da área da saúde. (professora, 3E) 

 

[...] em 2014, no caso eu não era diretora adjunta, só ficava com a parte de 

merenda. Só que eu não consigo ficar muito quieta num lugar, eu comecei a 

elaborar um projeto, junto com a diretora adjunta na ocasião, “Vamos fazer uma 

horta!”. Aí a gente fez a horta para a promoção da saúde e alimentação saudável, 

ela era bióloga. (diretora adjunta, 4E) 

Uma singularidade de um dos locais foi a presença da formação continuada dos 

professores com a participação dos profissionais do PMF, conforme o relato de uma 

professora. Porém, a formação explicitada pela professora nos lembra um modelo onde o 

centro do processo de ensino-aprendizagem é o professor e não o aluno, com 

características da pedagogia tradicional. 

Agora, eles (profissionais do PMF) vêm e passam mais informações para a 

gente. E a gente pode estar passando para as crianças. (professora, 29 anos de 

idade, a 8 anos dentro da creche, primeiro como auxiliar e agora como professora 

regente, 2E) 

Aliado às ações dentro do PSE, as escolas possuem ações que são do cotidiano 

das professoras. Da mesma forma o PMF faz suas ações de Promoção da Saúde que não 

fazem articulação com o PSE, mas apresentam características de práticas intersetoriais com 
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a aproximação de outros setores. As experiências de Promoção da Saúde fora das ações do 

PSE foram exemplificadas por uma médica (4S), que evidencia a importância da 

intersetorialidade no seu trabalho, e menciona ações como as conversas que faz no grupo 

de idosas da comunidade, que é uma atividade de convivência da igreja que possui 

articulação com o PMF com um trabalho de promoção de saúde e prevenção das doenças. 

Além de ações do PSE nas escolas pactuadas, também foi realizado ações em escolas não 

pactuadas, que estão dentro do território do PMF, para o público de Ensino Fundamental e 

Médio, os temas são doenças sexualmente transmissíveis e a prevenção de gravidez. Uma 

dessas experiências foi narrada pela profissional, caracterizando como uma atividade mais 

dinâmica junto aos alunos de enfermagem e medicina da UFF, com o sorteio de perguntas 

e com a divisão de grupos, que rodavam entre os temas: DSTs, métodos contraceptivos e 

gravidez. 

O dilema da educação em saúde não se resolve „apenas‟ com informação e 

capacitação técnica. A Saúde Coletiva quando integra esse campo traz em cena o 

reconhecimento de valores, tais como subjetividade, autonomia e diferença tensionando o 

contexto das transformações no discurso científico. Czeresnia (1999) aponta que os 

projetos de educação em saúde e prevenção estruturam-se na divulgação de informação 

científica (conhecimento epidemiológico) e de recomendações normativas de mudanças de 

hábitos. Dentro da percepção dos profissionais entrevistados foi bem escasso o 

entendimento de estratégias de promoção da saúde que enfatizassem a transformação das 

condições de vida e de trabalho que desempenham interface com os problemas de saúde, 

tendo como estratégia principal a intersetorialidade. 

Em relação à formação em serviço dos profissionais da saúde ou formação 

anterior com o tema de Promoção da Saúde para escolares são encontradas respostas 

diversas. Alguns tiveram contato durante a faculdade ou em cursos realizados após a 

formação, porém não relacionados ao ambiente escolar.  

Tive. [...] Na própria graduação e durante a residência médica e durante o curso 

de capacitação de preceptoria de medicina de família e comunidade. [...] Tem 

promoção da saúde, mas não específico em escola (médico, 6S) 

 

Desde que eu me formei eu fiz muitos cursos né, eu comecei fazendo 

especialização em pediatria [...] especialização em saúde da família [...] mas 

especificamente para a saúde na escola não, especificamente não. Eu trabalho 

com a abordagem, eu entendo e vejo a medicina como saúde e não como doença 

[...] o equilíbrio é a saúde e não a doença né, então tudo o que eu tenho feito é 

pensado na questão da promoção da saúde mesmo. (médico que atua a mais de 

20 anos no PMF, 2S) 
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Sim, na faculdade é introduzido né, um pouco na saúde coletiva e durante a 

minha residência que eu fiz, por 2 anos. (enfermeira, 4S) 

Conforme percebido nos relatos, a temática de Promoção da Saúde apesar de ser 

familiar a maior parte dos profissionais não garante práticas com características dessa 

abordagem. Um dos médicos coloca em destaque a visão da medicina voltada para a vida, 

e não para a doença, nesse exercício fica claro o esforço do profissional em retomar uma 

prática onde é percebido no sujeito aspectos além da doença. Nesse sentido, a enfermeira 

entrevistada afirma que foi durante a disciplina de Saúde Coletiva que obteve essa 

aproximação, um campo vasto e muito fértil de observações para a diferenciação das duas 

vertentes (1) Prevenção das Doenças e (2) Promoção da Saúde. 

A formação inicial dos profissionais voltada para a doença, ainda é evidente nas 

falas dos profissionais de saúde do PMF. Uma formação essencialmente pautada na 

abordagem biomédica dentro do paradigma da doença. 

Eu me formei em 2001, então assim, ainda não tinha essa ideia... A saúde ainda 

era voltada para doença, né. Eu fiz residência em 2002 para 2003, então ainda 

não tinha essa questão de promoção da saúde e ainda era voltada para a doença. 

A gente só foi ver essa questão mesmo da humanização, da promoção e da 

prevenção depois de estar trabalhando, mas pelo Médico de Família [...] Até 

então minha formação foi sempre voltada para doença! (médica, 5S) 

A desconstrução dessa formação pautada pela doença ocorre durante o processo 

de trabalho dentro da Atenção Básica, com seus desafios cotidianos e necessidade do 

profissional buscar além do conhecimento prévio já adquirido. O perfil de formação dos 

profissionais da saúde apresentado no quadro 3 apresenta a seguinte particularidade: dos 

quatro profissionais formados em medicina três eram especialistas em Medicina de Família 

e Comunidade; em relação às duas profissionais formadas em enfermagem, uma delas 

possuí especialização em Saúde Coletiva. Ou seja, dos profissionais de saúde que 

participaram da pesquisa de alguma forma eram especializados em Atenção Básica em 

Saúde. 

6.4.7 Intersetorialidade 

A partir da Conferência Internacional de Promoção da Saúde de Alma-Ata, em 

Genebra, o termo ação intersetorial começa a ser utilizado como um componente essencial 

de qualquer estratégia que pretendesse melhorar as condições de saúde (WHO, 1997). Em 

um estudo recente sobre a origem do termo da Intersetorialidade, a autora deixa claro que 

ainda está em construção, porém a mesma deixa a seguinte definição: 

[...] um paradigma inovador que surge gradativamente nas políticas sociais 

públicas, cujo intento é superar a histórica tradição empirista cartesiana e a 
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burocracia compartimentalizada das administrações públicas. A 

intersetorialidade carrega na sua essência as contradições típicas das políticas 

sociais públicas, de subsidiar através da operacionalidade de diferentes setores 

públicos a atenção basilar das necessidades do cidadão, assim como mantém a 

reprodução da ordem capitalista de atenuar as expressões da questão social. 

(FALER, 2016, p. 13) 

A promoção da saúde e a questão da intersetorialidade estão sempre juntas, da 

mesma forma que a ideia de responsabilização do setor público quando implementa (ou 

não) políticas públicas sociais e econômicas que afetam a situação do sistema de saúde e a 

saúde, propriamente dita, da população (BUSS, 2000). 

Para pensar intersetorialidade em Niterói uma das diretoras fez uma associação 

histórica entre os serviços de saúde e as escolas no qual atuou durante os vinte e quatro 

anos na rede municipal de educação. Foi citado uma característica da implementação do 

PMF em Niterói, no qual o módulo era construído ou incorporado no mesmo prédio ou 

terreno da escola do bairro. Devido a essa proximidade física com o “posto” foi 

estabelecido uma forte parceria entre as instituições. Ou seja, a proximidade entre as duas 

instituições possibilitava uma aproximação entre os profissionais que ali trabalhavam. Ela 

conclui que quando essa aproximação não existe ocorrem isolamentos. Porém, vale 

ressaltar que a simples aproximação física, por si só, não garante a intersetorialidade. 

Uma das queixas da professora (5E), que também atua enquanto pedagoga, foi 

sobre o isolamento da escola no território, semelhante a uma ilha. A mesma afirma que em 

escolas com mais de 450 alunos, com diferentes demandas e os profissionais não sabem a 

quem pedir ajuda. Nesse sentido, essas demandas não são apenas relacionadas à saúde, e 

sim pertencentes a uma esfera ampliada das condições de vida como a habitação, o 

transporte, a violência, o racismo, o bullyng, entre tantos outros. As crianças e adolescentes 

não pertencem somente a instituição escola. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990) é dever da Família, da Sociedade e do Estado em cuidar e 

proteger, garantindo seus direitos e os protegendo de qualquer tipo de violência ou 

opressão. Nesse sentindo, um ambiente com tantas crianças e com tamanha 

responsabilidade não pode operar dentro de uma ilha, deve-se criar pontes e assim formas 

caminhos que garantam que esses direitos sejam preservados. Sobre esse isolamento Freire 

(1983, p. 28) nos ajuda a pensar que 

[...] O homem deve ser sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto 

dela. Por isso ninguém educa ninguém. [...] Esta busca deve ser feita com outros 

seres que também procuram ser mais e em comunhão com outras consciências, 

caso contrário se faria de umas consciências, objetos de outros. Seria “coisificar” 

as consciências. [...] O homem não é uma ilha. E comunicação. Logo, há uma 

estreita relação entre comunhão e busca. 
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Os profissionais da educação enxergam o trabalho intersetorial como sendo muito 

importante, porém em alguns momentos sentem que a escola fica numa posição passiva 

dentro dessa parceria, onde apenas recebe uma ação pontual de saúde. 

É bastante desafiador, porque em algumas ações a gente fica meio a margem 

disso, a gente fica só... como se estivesse recebendo aqui. [...] eu falo um pouco 

da minha demanda, quando eles vêm aqui, eles registram esses pontos e dizem 

“Não, vamos fazer dois encontros, três encontros.” Então assim, é muito em 

função do que eles tem de disponibilidade para a gente. (diretora, 1E) 

 

Eu acho muito importante mesmo, porque aqui a gente está trabalhando com 

vidas. Então é sempre bom a gente ter uma pessoa para poder estar junto, 

entendeu? (professora, 2E) 

 

Eu acho isso super legal [...] é um dia diferente na escola. [...] Rende bons frutos 

depois, rende assunto para falar, sabe? (professora, 3E) 

 

Eu acho bom, eu me sinto útil. Acho que é uma tarefa que você vê acontecer, 

porque quando você esta trabalhando com educação o que você planta hoje, você 

vê daqui a pouco. (diretora adjunta, 4E) 

Nessa concepção de práticas intersetoriais uma das apostas de uma das diretoras é 

por meio do trabalho coletivo. Onde o planejamento é realizado em conjunto entre a 

direção e o restante da equipe na escola. 

[...] eu acho importante fazer no coletivo. A gente pensar estratégias no coletivo 

[...] Eu sei que é difícil para você, na hora de organizar um evento, mas teria que 

ter na semana da saúde, por exemplo, uma coisa aberta para os professores, para 

que eles também pudessem participar e não só as pessoas que estão envolvidas 

no processo, porque essas já estão convencidas, já sabem (diretora adjunta, 4E). 

Nesse sentido, a comunicação é o pré-requisito essencial para o trabalho 

intersetorial. O passo a passo dado por uma diretora traduz o processo em três palavras: o 

diálogo, a parceria e as ações.  

Em alguns momentos a gente tem ligação direta com o PMF [...] 

intersetorializar, eu acredito muito nisso, é essa facilidade de estar trabalhando 

diversos setores né, trabalhando em prol de alguma coisa. Então, eles atendem as 

crianças quando eu ligo, no mesmo dia... (diretora, 1E) 

 

A primeira palavra é o diálogo, a segunda é a parceria e a terceira são as ações. 

[...] Todo mundo tem que sair ganhando. Acho que quando você fala em 

intersetorialidade, você tem que pensar que todo mundo vai sair ganhando. Você 

vai conseguir fazer um trabalho melhor, o parceiro vai conseguir fazer um 

trabalho melhor e quem vai ganhar mesmo, que é o que importa, é a criança. 

(diretora adjunta, 4E) 

Esse passo-a-passo de uma prática intersetorial transpassa por uma prática 

pedagógica reflexiva do papel dessas ações na escola e na comunidade. Logo, dentro da 

realidade de Niterói, isso ainda está sendo construído. Deve-se refletir sobre as atividades 

nas escolas que possuem uma abordagem biomédica e são efetivadas através de palestras, 

como as que foram encontradas no estudo de Souza (2017). 
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A parceria que ocorre entre o PMF e a escola deve ser orgânica, enxergando o 

educando enquanto um só, no qual é pertencente ao mesmo território das instituições. As 

práticas intersetoriais são vistas como um suporte e não como uma rede integrada. O 

suporte dá a noção de algo temporário ou com um tempo pré-determinado, já a noção de 

rede proporciona as instituições uma vinculação onde todas as partes são fundamentais, 

ocorrendo de forma frequente e contextualizada a partir da necessidade, disponibilidade e 

demanda de ambas as partes.  A intersetorialidade é entendida pelos atores como: 

Saúde e Educação são duas coisas que andam muito próximas, não dá para a 

gente dissociar, é muito bom essa parceria, acho que ela tem que acontecer mais 

vezes. [...] Entenda, esse cruzamento de informação para o posto de saúde é 

importante, que ai a gente trabalha, tá trabalhando com as crianças da nossa 

comunidade. [...] E a gente aprende também, como profissional com eles e eles 

também aprendem com a gente (professora, 3E) 

 

[...] eu entendo que seria uma parceria com os órgãos que a gente tem ao redor 

da escola, e que a gente poderia contar como um suporte né [...] não estou 

falando nem só da questão da saúde, a gente tem outras instituições né, que 

seriam o Conselho Tutelar e todas essas instituições que poderiam ajudar a 

escola... (professora e pedagoga, 5E) 

A comunicação é o termo que mais aparece quando se fala em intersetorialidade, 

mesmo quando é apresentado enquanto uma interação entre dois ou mais setores. Além 

disso, uma das enfermeiras aponta uma frustração ao realizar uma ação interdisciplinar, 

segundo ela, onde a ação apenas se restringe a identificação de alterações e criação de 

demandas aos serviços, sem um trabalho para fora. 

 [...] um setor interagindo com outros setores, por exemplo, o posto com o 

colégio, intersetorialidade. [...] é a comunicação... O método de trabalho é 

diferente deles, e às vezes, eles não entendem muito. [...] eles acham que a gente 

é mesmo que teria que resolver, e como a gente enquanto saúde, às vezes, não 

consegue! A gente precisa da escola. É um tentando ajudar o outro. (enfermeira, 

4S) 

 

A gente não conseguiu intervir no que a gente achou de alterado. Entendeu? 

Então a gente foi, avaliou e meio que, parou (enfermeira, 4S) 

Segundo Inojosa (2001) a crítica em relação ao “inter” de intersetorialidade está 

em significar apenas uma aproximação de saberes isolados, sem conseguir gerar novas 

articulações. Na literatura, segundo a autora, encontra-se intersetorialidade e 

transetorialidade com o mesmo sentido, o de articulação de saberes e experiências para a 

solução sinérgica de problemas complexos. 

Outras questões também são levantadas pelos profissionais da saúde quando 

analisam o PSE e a sua prática intersetorial. A demanda por educação permanente sobre o 

tema é recorrente nas falas dos entrevistados, com apontamentos muito pertinentes em 
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relação ao que se espera de uma prática intersetorial e o que se tem enquanto prática 

intersetorial entre o PMF, a Escola e o PSE. 

[...] desde que eu entrei no posto, tanto enquanto residente e quanto médico, eu 

não tive uma, pelo menos aqui no módulo, uma reunião, alguma coisa assim que 

mostrasse qual a visão da prefeitura do PMF voltado para o Programa de Saúde 

na Escola, não teve isso! [...] E ai, vamos lá, a gente chegou e foi fazer a 

atividade lá na creche, e acabou sendo assim, um atendimento de ambulatório 

aqui, voltado para lá. (médico, 6S) 

 

Não tem muita comunicação, não é um setor se comunica tanto. Por exemplo, eu 

tenho uma criança que precisa de uma avaliação por que não tá enxergando 

direito, essas coisas, aí vem por meio de cartinhas né, a diretora explica que tá 

precisando né, e a mãe vem! Mas não tem essa comunicação muito direta não... 

(enfermeira, 4S) 

Em contraponto ao que vem sendo discutido sobre a intersetorialidade, uma 

profissional aponta como seu trabalho dentro do PSE vem dando certo com ações além de 

prevenção das doenças com as crianças, diálogo com a comunidade escolar e engajamento 

em outras frentes de trabalho que não apenas com a escola, como a Associação de 

Moradores, Hospitais de Referência, o Conselho Tutelar e outras. 

Olha, eu acho que é uma via de mão dupla! A gente tem que tá disposto, a estar 

indo lá, sair da nossa zona de conforto, do nosso espaço [...] E eles estarem 

disposto a tá recebendo a gente, do mesmo jeito que a gente recebe aqui, então 

quando eu tenho um problema a gente chama a creche, a gente chama a escola, a 

gente chama todas essas, Associação de Moradores [...] A gente tem que mostrar 

que existe, porque na maioria das vezes as coisas ficam escondidas, então a gente 

tenta fazer parcerias... (médica, 5S) 

O importante é a relevância do tempo das práticas intersetoriais, onde as práticas 

são pensadas coletivamente, a partir da comunicação e do diálogo entre os atores. Isso 

produz uma expressão de não pertencimento nas ações, sem afeto no trabalho que é 

realizado, como se apenas estivesse realizando o mesmo trabalho, no caso citado 

relacionado à avaliação antropométrica, em um local diferente do convencional, conforme 

explicita uma enfermeira. 

[...] o grande desafio é que na maioria das vezes as coisas são feitas atropeladas, 

elas não são construídas né, [...] as coisas vem muito de cima para baixo, 

jogadas, né. Então não é assim, [...] a gente vai precisar sentar para discutir de 

que forma abordar essas crianças, qual o trabalho? Quais os objetivos? Quais os 

atores estarão participando dessas atividades? [...] Por que às vezes as coisas 

surgem, são jogadas, e a gente não constrói nada, não discute nada, e ai a gente 

vai e faz, com os instrumentos que tem. E assim a gente conseguiu fazer tão 

pouco... (médico, 2S) 

 

Ah, eu achei uma experiência válida né, porque também a gente tá fazendo nosso 

trabalho, mas no setor diferente, entendeu? E querendo ou não, é bom para gente, 

ver o que tá se passando lá, as que estão com peso e altura... (enfermeira, 4S) 

Sobre as práticas intersetoriais ainda existe um longo caminho pela frente, na 

tentativa de construir estratégias sinérgicas para solução de problemas complexos, que 

somente será efetivo se junto a isso houver a participação social e o engajamento político. 
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Além disso, como vimos anteriormente a vitalidade de um sistema universal de saúde pode 

determinar a relevância ou não da estratégia intersetorial para a melhoria das condições de 

vida da população. 

Diante disso, somado as falas dos participantes percebe-se o valor que esse 

trabalho entre dois ou mais setores apresenta. O diálogo foi a categoria principal nesse 

aspecto, onde a aproximação e o desejo de mudança é preponderante para a realização de 

ações em saúde (contextualizadas) que busquem a promoção da saúde para a mudança, e 

não da reprodução.  
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6.5 OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE UTILIZADOS NAS INTERVENÇÕES DO PSE EM NITERÓI 

As metodologias utilizadas no PSE de Niterói foram variadas aparecendo desde as 

tradicionais até aquelas com características lúdicas para o envolvimento dos alunos, 

apresentando muitas particularidades, conforme foi possível compreender a partir das falas 

dos profissionais da saúde e da educação na análise das transcrições das entrevistas 

individuais. Para extrairmos essas informações capturamos as respostas de algumas 

perguntas do roteiro semiestruturado. Por essa razão, foi organizado e analisado utilizando 

um referencial teórico sobre as metodologias e os fundamentos das abordagens 

pedagógicas mais utilizadas nas ações do PSE de Niterói. 

Para compreender os fundamentos teóricos e metodológicos encontrados na 

pesquisa utilizaremos: Saviani (2005), quando caracteriza as práticas pedagógicas em 

hegemônicas e contra hegemônicas e Silva (2016) quando descreve os modelos teóricos de 

saúde na escola (higienista; biomédico especializado; uso do espaço da escola para 

equipamentos e serviços de saúde; e promoção da saúde). Demerval Saviani defende a 

ideia de que Educação e Política são fenômenos inseparáveis, porém efetivamente distintos 

entre si. Portanto, toda prática educativa contém uma dimensão política, ou seja, a pergunta 

a se fazer é: a serviço de quem? Importante para quem? Ensinado para que?  

O movimento da saúde dentro da escola vem de duas fases do desenvolvimento da 

saúde escolar no Brasil, apresentado por Silva (2016), a primeira fase (1º) Modelo 

higienista e disciplinar; e (2º) O discurso dos especialistas da Saúde e sua influência na 

educação. O primeiro vem no inicio do século XX com a forte pressão de organização, 

modernização e higienização do espaço urbano. As intervenções sanitárias, como eram 

chamadas naquela época, tinham o objetivo de (re)ajustar as crianças e professoras a 

comportamentos saudáveis, que estivessem fora dos padrões morais determinados pelo 

Estado. Já na segunda fase, o objetivo foi o de aumentar o desempenho dos alunos e 

minimizar as dificuldades na aprendizagem. A expectativa era alta de resolverem as 

supostas causas do fracasso escolar, porém apenas fortaleceram a medicalização da 

aprendizagem. Após 1960 houve um boom de diagnósticos de distúrbios de aprendizagem, 

disfunção cerebral, déficit neurológico e distúrbios de comportamento. Todo esse modo de 

agir influenciou sistematicamente na produção de saúde dentro da escola. 
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6.5.1 A metodologia a partir das falas dos profissionais da Educação 

Uma das reflexões iniciais foi o questionamento da capacidade dos profissionais 

de saúde elaborarem atividades com finalidade pedagógica com o tema de saúde. Nesse 

mesmo raciocínio uma das diretoras que possui uma vasta experiência na Educação, seja 

ela com crianças na escola ou no ensino superior (1E), relata que por meio do seu traquejo 

como docente afirma que os profissionais da saúde não são como os profissionais da 

educação, pois segundo sua observação das ações, elas não foram uma ação pedagógica, o 

professor age de forma diferente. Esse outro modo de agir, talvez, seja o que falta nos 

profissionais da saúde ao realizarem ações de promoção da saúde na escola. 

Carvalho (2015) aponta em sua pesquisa que os profissionais de saúde, em sua 

maioria, podem não ter teorizado, refletido e realizado práticas pedagógicas tal como os 

profissionais de educação. Porém, ao atuar em escolas, utilizar as práticas pedagógicas 

torna-se uma importante ferramenta. Uma das professoras, que atualmente ocupa o cargo 

de diretora adjunta na escola (4E), conta um pouco de sua formação para atuar com as 

crianças. Exemplifica com características da educação tradicional e bancária, o quanto os 

métodos de ensino eram descontextualizados da realidade dos alunos, pois o que importava 

era passar o conteúdo a ser assimilado (engavetado). Na época que iniciou sua carreira 

docente ela conta que utilizava cartazes com imagens para ensinar questões ligadas à 

higiene e os conteúdos no geral, por exemplo, um cartaz com a imagem de uma criança 

branca, com cabelos lisos, penteando seus cabelos utilizando o pente. Esse é um exemplo 

de metodologia que é distante da realidade das crianças que ela trabalhava... Então esse foi 

seu primeiro impacto no processo de trabalho enquanto docente dentro de sala de aula, não 

havendo diálogo com os alunos que ali estavam. Dentro da perspectiva proposta por 

Saviani (2005) a prática relatada poderia ser considerada como uma prática pedagógica 

tradicional. Ao analisarmos pelos modelos de saúde na escola, tal prática relatada pela 

diretora com articulação de conhecimento pronto (top down), onde o individuo é 

responsável por sua saúde e dentro de um modelo (pedagógico) determinado, qualifica-se 

como higienista.  

O PSE antes da portaria de 2017 era composto por três componentes: (I) avaliação 

clínica e psicossocial; (II) promoção e prevenção à saúde; e (III) formação. Devido à 

mudança de 2017 o Programa passa a compor um conjunto de doze ações que podem ser 

priorizadas conforme a demanda da escola. Em nenhuma das entrevistas realizadas 
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constatou-se a participação das crianças no processo de escolha dos temas de interesse, 

mesmo em outras experiências dos profissionais com os adolescentes isso não apareceu. 

As professoras e direção (2E; 3E; 5E) justificam essa ausência de participação das crianças 

na própria portaria do PSE que já define as ações a serem realizadas, e a consideram como 

sendo muito pertinentes. Conjuntamente a isso, frequentemente usam a justificativa de que, 

por serem crianças muito pequenas da Educação Infantil (1E), não conseguiriam opinar. Os 

profissionais afirmam que não sabem se as crianças podem ou não podem sugerir temas 

para as atividades do PSE. O que mostra que essa prática não acontece (2S;4S;6S). Muitos 

afirmam que devido à faixa etária isso não é possível. 

Segundo o relato das professoras (1E; 5E) as ações que aconteceram nas escolas 

durante o último ano vinculado ao PSE, são majoritariamente de pesagem, verificação de 

estatura, aferição da pressão arterial e de saúde bucal. Isso é preocupante ,visto que apesar 

da diferenciação entre os territórios é comum ser as mesmas ações em diferentes regionais 

de saúde. Também chama a atenção quando uma das professoras (3E) associa as ações do 

PSE, com palestras sobre arboviroses, fazendo parte da saúde pública. Nesse sentido, 

percebe-se a redução de todas as dimensões do Programa. Ao mesmo tempo, percebe-se 

que tais ações, como palestras e avaliações antropométricas são valorizadas pelos 

responsáveis das crianças, de acordo com os relatos das diretoras, de modo que podem 

identificar problemas e intervir no cuidado de forma integral. Devido a tais ações 

identificaram-se crianças com desnutrição, obesidade infantil e outras morbidades.  

O movimento que as professoras e uma diretora (1E; 2E; 3E; 4E). fazem dentro da 

escola conduzindo o tema da saúde em seu cotidiano de trabalho muda de acordo com a 

faixa etária. Por exemplo, na Educação Infantil isso é feito dentro dos projetos, bem como 

em suas atividades do cotidiano escolar. Já no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

essa mediação é feita por meio dos componentes curriculares (Biologia, Educação Física). 

Na Educação Infantil as professoras evidenciam a articulação da saúde por meio dos 

projetos do currículo, que conforme a investigação realizada foram: o Projeto da Família, o 

Projeto de Identidade e o Projeto de Herança, Ancestralidade e Cultura. 

Independente do programa (PSE), independente se o programa vai acontecer ou 

não. Isso tem que estar engajado dentro do nosso projeto, e aí, por exemplo, eu 

vou te dar um exemplo prático... Nós estamos trabalhando samba, com os meus 

alunos eu trabalhei a música Samba Lelê, samba lelê tá doente, e dali a gente já 

vai puxando “n” coisas.  E aí vem piolho, vem a sarna, vem... todas as coisas, 

que a gente na rodinha de conversa, a gente passa para eles. (professora que atua 

com as crianças de 2 anos de idade, 3E) 
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Durante todas as fases da pesquisa de campo foi evidente a inserção da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) dentro dos PMF e nas escolas. Nas ações do PSE 

os acadêmicos da UFF de diversos cursos estavam presentes com seus preceptores ou 

supervisores, sendo os cursos mais citados os de Medicina, Nutrição, Enfermagem e 

Odontologia. Em muitos momentos da pesquisa foram identificados os acadêmicos dentro 

dos ambientes escolares. Tal identificação vinha acompanhada do uso do jaleco branco 

(1E). Essa representação foi citada por mais de uma professora (2E; 3E), elas 

argumentavam que apesar do uso do jaleco branco nas ações do PSE eram utilizadas 

metodologias “ativas” e lúdicas para realizar o trabalho e romper com os estereótipos, 

representações e medos que as crianças possuem, como por exemplo, as atividades teatrais 

com bonequinhos ou brincadeiras lúdicas. Os jogos também são utilizados tematizando a 

saúde, por exemplo, sobre a alimentação saudável (1E). 

Uma das diretoras (4E) conta uma ação realizada com vários parceiros na escola, 

tematizando a pediculose, convidaram uma escritora de livros infantis, que havia escrito 

um livro sobre piolho, chamado “ECA”, para contar essa história às crianças. Então a 

autora elaborou um fantoche de piolho para realizar o trabalho. No mesmo momento dessa 

atividade com as crianças, os responsáveis estavam participando da reunião de pais, onde 

um dos assuntos também era o piolho e escutaram a fala de uma profissional do 

IEC/Centro de Controle de Zoonoses em uma dinâmica de perguntas e respostas. A 

diretora adjunta afirma que foi importante realizar esses movimentos dentro da escola, que 

possibilitem de forma articulada trabalhar com as crianças e com os responsáveis, 

buscando a implicação de ambos com as questões de saúde. Esse cuidado em elaborar uma 

dinâmica onde proporcionam a aprendizagem significativa dos participantes é uma forma, 

de superar a tendência tradicional, onde jogos e brincadeiras lúdicas são utilizados para 

construir a atividade. Nesse caso, o aprendiz foi sujeito e partícipe do processo de 

aprendizagem, segundo o relato da participante. 

Sobre essa participação dos responsáveis uma professora (2E) conta da 

importância do envolvimento dos pais quando o trabalho é relacionado aos cuidados com o 

corpo, a higiene bucal, a higiene da cabeça e a dengue. A estratégia dessa professora é a 

confecção de murais de Educação em Saúde tanto para utilizar com as crianças, quanto 

com os responsáveis. A escola arrecada uma série de estratégias para diminuir a incidência 

de piolho nas crianças, como conta uma das professoras, que ocupa o cargo de diretora 

(4E), onde já realizaram reunião de pais, formação com os professores, dia de catação de 
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piolho na escola, bilhete para os responsáveis. A mais recente, é com parceria com o posto 

de saúde, onde as crianças que estão “infestadas” de piolho são encaminhadas ao posto e o 

médico avalia, de modo que pode pedir o afastamento. Esse fato é curioso, quando se vê 

uma forte articulação da escola com o PMF para favorecer o bloqueio do acesso, e não a 

mudança estrutural das causas dos problemas sociais. 

De acordo com, Silva (2016), o Modelo de Saúde na Escola Higienista, ou seja, 

autoritária e disciplinar, preventivista, centralizada de cima para baixo e poder decisório 

central sem permitir participação. Na realidade da Educação Infantil, por meio do Modelo 

de Promoção da Saúde as características estão contidas no contexto das relações humanas, 

em projetos pedagógicos; e principalmente, na ênfase na contextualização e 

territorialização do espaço da escola. 

O objetivo do PSE, independente para a faixa etária, continua o mesmo, que é 

contribuir para a formação integral do estudante. Porém, na Educação Infantil esse objetivo 

parece ser reduzido à compreensão de monitoramento da Caderneta de Saúde da Criança, 

controle de pediculose, verminose e ação de combate ao mosquito Aedes. A ausência da 

participação da comunidade nos assuntos da escola, não parece ser direcionada 

exclusivamente ao PSE, de modo geral essa é a realidade cotidiana. 

A construção coletiva dentro da escola foi uma das estratégias que uma das 

diretoras (4E) realizou para contornar a situação das professoras reclamarem de fazerem 

trabalhos que envolvessem o cuidado em saúde das crianças. Por meio do trabalho de 

convencimento, segundo a diretora, as atividades começam a fazer sentido para as 

professoras e dessa forma as práticas vão se transformando. Um exemplo dessa construção 

coletiva da escola com o PMF foi contado por uma das professoras: a médica do PMF e as 

professoras da creche, antes de realizarem a ação do PSE, pede as professoras para 

trabalharem o tema da ação do PSE. Na ocasião, a professora (2E) conta que foi solicitado 

que ela trabalhasse com um vídeo, confecção de cartazes, mosquito da dengue feito de 

rolinho de papel higiênico. Já em outra experiência (3E), houve um trabalho em conjunto 

com o PMF, onde a professora ficou responsável pela Alimentação Saudável, com receitas 

feitas ali, junto com as crianças (sacolé). Ao mesmo tempo, em que o pessoal do PMF 

realiza a avaliação antropométrica, avaliação de saúde bucal e verificação da situação 

vacinal das crianças. Esse movimento em conjunto foi chamado de “mutirão”. 

Essa ação de acordo com o que foi narrado pelos participantes tem características 

muito interessantes de serem destacadas, dentro do Modelo de Promoção da Saúde ela se 
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aproxima mais da Promoção da Saúde (SILVA, 2016), assim como uma prática 

pedagógica contra hegemônica (SAVIANI, 2005). Dentro desse modelo a ação foi uma 

ação descentralizada (bottom up) entre os profissionais da escola e PMF, articulando 

conhecimento e diferentes saberes (especializado e popular) na realização de receitas que 

fazem parte da realidade dos alunos, com respeito à rede de saúde com valorização da 

atenção primária em saúde no contexto do território. 

O modo de trabalho das professoras (3E, 2E; 5E), ou seja a metodologia utilizada 

com as crianças da Educação Infantil é marcado pela presença da roda ou “rodinha” como 

algumas professoras chamam, em geral utilizada para iniciar alguma atividade direcionada. 

Já a metodologia que os profissionais da saúde levam para a escola é caracterizada como 

um rodízio, que ocorrem geralmente no pátio externo da escola, ou um ambiente com mais 

espaço (refeitório, quadra) (1E). 

A criatividade foi um aspecto que chamou a atenção em uma experiência de uma 

das professoras com o tema de higiene bucal. Por meio de historinhas e uma prótese 

gigante, ela incentivou o cuidado com o dente, a prevenção do aparecimento de caries, 

além da necessidade de procurar um dentista com periodicidade. Nessa experiência, 

segundo a professora (5E), os profissionais do PMF nem ficaram sabendo. Tal ação 

apresentou características do Modelo Biomédico especializado com uma prática 

individualista e compartimentalizada (saúde bucal), sem nenhuma articulação com o PMF. 

Colocando a responsabilidade na criança por procurar e conseguir um dentista, 

independente de sua condição de vida, econômica e etc. Além disso, sem nenhuma 

reflexão crítica sobre isso entre os profissionais. 

Essa herança de práticas pedagógicas está muito enraizada nos espaços formais e 

não formais de aprendizado. Saviani (2007) aponta que após o período de ditadura, foi 

quando começaram a pensar na sistematização de teorias educacionais contra 

hegemônicas. Uma delas centrava-se no saber do povo e na autonomia de suas 

organizações. Seja na escola ou fora dela, buscavam fazer da educação um espaço de 

máxima expressão das ideias populares e do exercício da cidadania. Pedagogias da 

“educação popular”, essa é o germe da Escola Cidadã. 

6.5.2 A metodologia a partir das falas dos profissionais da Saúde 

Pensar o PSE e sua dinâmica de realização dentro da escola é tratado por alguns 

profissionais da saúde como algo burocrático, que vem de cima para baixo (top down) e 



 

116 

 

com pouco planejamento entre a escola e o PMF (ações desconectadas). Tal característica 

foi apontada por um dos médicos que atua no PMF há mais de vinte anos. Segundo ele, a 

ação é muito associada ao preenchimento de questionários de avaliação antropométrica das 

crianças. Ampliando o olhar sobre essa questão é importante lembrar que no final do ano 

de 2017 houve o anúncio da troca dos profissionais de saúde, aliado a isso com uma 

pressão da gestão para a execução das atividades do PSE, e consequentemente levando ao 

cumprimento das metas. Nesse sentido, a ação nem pode ser considerada enquanto 

intervenção pedagógica pois não houve uma finalidade, a não ser a coleta de dados 

antropométricos. Não há uma explicação sobre o porquê das ações, ou o que será realizado 

a partir delas, de acordo com a Teoria Higienista (SILVA, 2016) isso poderia ter o objetivo 

de preparar o corpo como força de trabalho, já que possivelmente ao aluno caberá apenas 

acatar passivamente um modelo determinado de saúde do escolar. 

Em outra experiência de uma profissional da saúde que é enfermeira (4S), ela 

afirma que o planejamento prévio das ações do PSE foi realizado por meio de reuniões, 

assim como, havendo a pactuação junto com as escolas que resultaram na elaboração um 

calendário de atividades. Porém, no final do ano de 2017 as coisas não ocorreram 

conforme o planejado devido à situação da mudança dos profissionais de saúde. Essa 

experiência já retrata um avanço em relação à articulação entre setores em Niterói, porém a 

gestão pública não auxilia na concretização das propostas em andamento. Dentro dos 

quatro Modelos de Saúde na Escola o da Promoção da Saúde tem como característica, uma 

das coisas encontradas neste relato, o de compartilhamento de objetivos, metas e recursos. 

Assim, como o poder decisório que é compartilhado entre os dois setores e a comunidade 

escolar. No entanto, a participação da comunidade escolar na escola se dá por meio 

somente das reuniões de responsáveis, ou ainda, por alguma intervenção do PSE no 

momento de entrada ou saída das crianças na Educação Infantil. 

As ações do PSE que veem na memória das professoras da escola, são parecidas 

quando comparamos com a memória dos profissionais da saúde, isto é, estão associadas à 

avaliação odontológica, antropométrica e verificação de pressão arterial (4S; 2S). Ao 

mesmo tempo, uma das profissionais da enfermagem (5S), relata que os temas mais 

solicitados pelas professoras são temas associados a viroses e ao piolho. A antropometria, 

segundo ela, é realizada duas vezes ao ano como demanda da própria escola que foi 

pactuada. Um fato marcante para a profissional foi o diagnóstico recentemente de um 

autista na creche, assim como diabetes, hipertensão em crianças de 2 a 6 anos, que já estão 
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em acompanhamento. O PSE para os profissionais da educação e saúde cumpre esse papel 

de identificação de alterações e doenças. 

A atualização vacinal da Caderneta de Saúde da Criança é uma das atividades do 

PSE, principalmente nas unidades de Educação Infantil. Uma das estratégias realizadas 

pela escola (5S) junto ao PMF é solicitar que em um dia específico todos os alunos levem a 

Caderneta de Saúde da Criança, caso não leve a caderneta esse aluno é impedido de entrar 

na escola. Novamente são percebidas medidas de bloqueio ao acesso, sob a justificativa de 

um aspecto de saúde. 

Ao mencionar as metodologias alguns profissionais descreveram que as atividades 

eram orientadas pela ficha de avaliação antropométrica, ou seja, a ação era organizada 

conforme a ficha foi estruturada, organizada por postos, sempre com o auxílio dos alunos 

da UFF e dos Agentes Comunitário de Saúde (ACS). A atividade não foi realizada em 

apenas um dia, devido a grande quantidade de alunos a serem avaliados, em média tem 

duração de dois dias por escalas por turnos, conforme o relato dos profissionais da saúde 

(2S; 4S; 5S). Em um PMF a profissional (5S) relatou que contava com a participação dos 

profissionais do NASF nas ações, como a fisioterapeuta e a fonoaudióloga.  

Nesse mesmo cenário de ações pautadas pela ficha de registro, havia profissionais 

da educação que relataram ações inovadoras e criativas com o tema de saúde bucal. Os 

profissionais da saúde também narraram suas experiências exitosas e criativas, por 

exemplo: em uma ação de saúde bucal utilizou-se uma prótese de boquinha com cada dente 

enumerado para fazer uma avaliação mais criteriosa da saúde bucal das crianças (5S). 

Também surgiram atividades em relação à alimentação das crianças, usando imagens de 

alimentos de revistas de propaganda dos supermercados da região.  Com dinâmicas 

interativas e lúdicas, a médica do PMF solicitava que os alunos pegassem os alimentos que 

eles lembravam que comiam no seu cotidiano familiar e a partir disso iniciava-se uma 

dinâmica. Outra metodologia, foi quando a equipe do PMF junto com os alunos da UFF 

(medicina) realizaram um plano de aula para realizar uma ação do PSE na escola, nesse 

plano havia muitas atividades como exibição do filminho infantil da Turma da Mônica, 

conversa sobre a Dengue, elaboração de desenho sobre a atividade vivenciada e no final 

uma gincana com uma história lúdica no pátio. Ao final da brincadeira a profissional de 

saúde (5S) avalia que as crianças entenderam a mensagem. Todas essas formas de 

atividades educacionais, levando em consideração a faixa-etária dos alunos e buscando em 
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torná-las significativas constituem características de práticas pedagógicas contra 

hegemônicas. 

Em relação à abordagem utilizada pelos profissionais de saúde com os 

responsáveis das crianças é avaliado como complicado esse contato, pois no momento de 

reunião de pais são poucos aqueles que participam. Além disso, a profissional médica (5S) 

coloca que nos outros momentos (entrada e saída das crianças da escola) é necessário ser 

uma coisa de 5 a 10 min de conversa, trocando alguma receita caseira ou ensinando alguma 

coisa. Por mais difícil que seja, aproximação com os responsáveis está em construção, seja 

nos atendimentos dentro do PMF ou nessas intervenções dos profissionais dentro da 

escola. 

O resultado do trabalho dentro da unidade de Educação Infantil é percebido na 

fala de uma das profissionais do PMF (5S), antes as crianças choravam quando viam os 

profissionais e estudantes chegarem vestidos com seus jalecos brancos, agora quando a 

equipe chega as crianças ficam felizes e eufóricas. Essa interação pode ser observada 

durante a entrevista com a profissional de saúde e educação dentro dessa regional. Com a 

presença constante dentro da escola e as metodologias lúdicas nas ações os profissionais de 

saúde conseguiram uma mudança de percepção dos alunos em relação ao significado 

daquilo na escola. 

Por meio de todo o trabalho com as práticas pedagógicas que possuem 

característica do movimento contra hegemônico os profissionais de saúde, mesmo não 

compreendendo muito bem as práticas pedagógicas como suporte para suas ações, 

desenvolveram um trabalho que mobilizou os alunos. Na maioria dos casos com uma 

abordagem de identificação e controle de riscos dentro de uma abordagem higienista. 

Porém já se identifica um avanço, mesmo não possuindo as melhores condições de 

trabalho. 



 

119 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizarmos este trabalho, é evidente que o tema saúde na escola não se 

esgota sob o ponto de vista no qual a escrita foi realizada. A pesquisa teve como objetivo 

principal analisar como o PSE do munícipio de Niterói-RJ constrói a prática intersetorial 

da saúde com a educação, sob a ótica dos gestores e profissionais do município. Nesse 

sentido, buscamos analisar a percepção desses profissionais para entender o processo de 

planejamento das ações e estratégias, e quais eram os fundamentos teóricos e 

metodológicos utilizados nas intervenções do PSE. Adotamos a Teoria da Produção Social 

da Saúde como perspectiva para análise, observando o objeto de estudo: as práticas 

intersetoriais. Do mesmo modo, o campo das Ciências Sociais foi base para a investigação 

científica, pois reconhece que o objeto é histórico e analisado de maneira qualitativa, em 

uma intensa combinação entre as teorias e os dados coletados das nove entrevistas 

individuais incluídas, dois grupos focais e quarenta horas de observação participante. 

Os principais espaços nos quais o PSE vem sendo pensado coletivamente são as 

reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) e as reuniões do Grupo de 

Trabalho Intersetorial Regionalizado (GTI-R). Este último ainda está em processo de 

implementação em algumas regionais de saúde, porém ambos os espaços sofrem com a 

reduzida participação dos representantes e profissionais do setor Educação e isto se refletiu 

na composição dos participantes nos Grupos Focais para a pesquisa. 

Durante os grupos reconheceu-se a principal característica dos participantes como 

sendo “articuladores (as)” entre os setores, ou seja, os participantes compreendem essa 

necessidade dentro da sua atuação. A compreensão do cuidado ampliado à família, e não só 

do escolar, foi outro ponto importante que emergiu junto à reflexão sobre as condições de 

vida das crianças e suas famílias, em contraponto, esses atores também apresentaram falas 

no sentido de culpabilização da família pelos agravos à saúde da criança. A estratégia mais 

relevante trazida pelos grupos foi a de estabelecer parcerias para buscar a resolução dos 

problemas encontrados no cotidiano do trabalho. Porém, a setorialização dos órgãos 

públicos ainda é uma característica presente, ocorrendo o processo de personificação das 

demandas, e não um envolvimento institucional. 

A avaliação antropométrica e as ações voltadas à higiene dos escolares foram as 

atividades mais evidenciadas pelos profissionais da Educação e da Saúde durante as 
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entrevistas, grupos focais e observações participantes. Tal evidência apenas reforça o 

simbolismo que o tema da saúde possui ao adentrar na escola, o qual foi construído 

historicamente por meio da história das ações de saúde para o público infantojuvenil, assim 

como reforça a ideia da patologização dos problemas sociais, muito comum nas estratégias 

voltadas a esse público. 

A partir da percepção dos profissionais que realizaram as ações do PSE e que são 

atuantes na Educação Infantil surgiram aspectos de diversas dimensões, desde a formação 

profissional até a estruturação do programa, sendo: a) a formação inicial - para os 

profissionais da saúde, o tema de saúde do escolar foi quase inexistente, assim como para 

as professoras, porém elas buscavam superar esse problema por meio do fortalecimento do 

trabalho coletivo e cooperativo, formando redes colaborativas. Ao exemplificar essa 

temática em sua formação foram constantes os exemplos relacionados à higiene do corpo 

do escolar, demonstrando que esse ainda é o viés mais explorado. b) A saúde, o educar e o 

cuidar - para a Educação Infantil este tema ainda trouxe relações com muitos conflitos, 

resistência em entender que o ato de cuidar é também pedagógico, as professoras estão em 

constante luta pela legitimidade de seu trabalho e no reconhecimento desse papel de 

professoras e não enquanto cuidadoras. Tal aspecto do cuidar, no entendimento das 

mesmas, ainda sofre uma redução de sua concepção, pois não se limita apenas a 

manutenção do corpo, não contemplando o que está nas diretrizes curriculares. c) A 

precarização do trabalho e da vida - foram marcantes durante o processo de elaboração da 

pesquisa, o relatado pelos profissionais das mudanças ocorridas nas condições de trabalho 

do PMF em 2017, assim como as relações já estabelecidas por eles nos territórios de 

abrangência. Entendemos assim, que há uma quebra na relação de confiança entre os PMF, 

que se consumiu pela racionalidade produtivista, e as escolas que não sentem segurança 

nas orientações e encaminhamentos dados aos alunos e suas famílias. Já a precarização da 

vida perpassa tanto os profissionais quantos aos alunos e usuários do SUS, devido a um 

constante enfrentamento das violências, principalmente no âmbito das condições de 

trabalho numa sociedade capitalista. As mulheres que cuidam de seus filhos sofrem com a 

opressão de gênero, potencializado pelos papéis sociais que elas carregam e não as 

reconhecendo enquanto mulheres chefes de família. d) O planejamento da saúde e 

educação - foi criticado pelos atores participantes, que acreditam que o desafio das práticas 
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intersetoriais está em superar a forma atropelada como aconteceram as ações, que como 

consequência existe o risco dos atores envolvidos não estarem em sintonia em relação aos 

objetivos das ações do PSE. Esta tensão produz e reforça o distanciamento entre o PMF e 

PSE. e) A Educação em Saúde – foi percebido nas falas dos participantes o papel de 

“tutoria” dos profissionais nas intervenções realizadas com as crianças e suas famílias. As 

professoras acreditam que por meio da persuasão sobre o risco, as crianças irão reproduzir 

o que aprenderam na escola e ensinar dentro de casa. O papel do tutor também se 

estabelece quando a criança é tida como um ser aberto a novos conhecimentos. O que 

facilitaria seu aprendizado dentro de uma concepção onde o adulto elege e determina o que 

julga ser importante a sua formação. f) Prevenção das Doenças e Promoção da Saúde – 

houve confusão entre estes conceitos e definições durante a pesquisa. A temática da 

Promoção da Saúde apesar de ser familiar à maior parte dos profissionais participantes não 

garante práticas com características dessa abordagem. g) A intersetorialidade - sem dúvidas 

esta é a característica que os profissionais mais se referem enquanto potência do PSE, 

porém ainda veem a escola enquanto uma ilha, que deve criar pontes e caminhos que 

garantam mais que o direito a Educação PÚBLICA e de QUALIDADE, mas todos os seus 

direitos representados no ECA. A intersetorialidade foi descrita por meio de um passo a 

passo, traduzido em três palavras: o diálogo, a parceria e as ações construindo uma relação 

orgânica entre os setores e retirando a passividade de um ou outro setor. 

Sobre os fundamentos teóricos e metodológicos de educação em saúde, os 

resultados apresentaram as causas e os efeitos de práticas hegemônicas e contra-

hegemônicas tidas no PSE. Ao escutar os profissionais da educação e da saúde buscou-se 

analisar como tais fundamentos se davam nas intervenções de saúde na escola. A partir da 

fala das profissionais da Educação, admitiu-se a influência de uma prática pedagógica 

tradicional, onde o individuo é responsável por sua saúde, dentro de um modelo 

determinado, que qualifica-se como higienista. Nesse sentido, há uma redução de todas as 

dimensões do PSE, que compreende que as ações estão além dessa abordagem. Um fato 

que chamou a atenção foi que em nenhuma das entrevistas realizadas constatamos a 

participação das crianças no processo de escolha dos temas de interesse. Porém, ao mesmo 

tempo, foram exemplificadas ações utilizando metodologias “ativas” e lúdicas para o 

trabalho, por meio de dinâmicas, brincadeiras, encenações, contação de histórias e outros. 
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Ainda sobre as metodologias havia, nas intervenções, um cuidado em elaborar dinâmicas 

que proporcionassem o aprendizado significativo dos participantes, onde jogos e 

brincadeiras lúdicas foram utilizados para construir o momento de Educação em Saúde. 

Nesse caso, o aprendiz foi sujeito e partícipe do processo de aprendizagem. Na Educação 

Infantil a criatividade foi explorada pelas professoras em suas ações cotidianas em sala de 

aula, utilizando a metodologia da roda ou “rodinha” sempre estavam presente no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos. 

De acordo com o que foi observado na pesquisa, os profissionais da Saúde 

possuem identificação variável em relação ao PSE, o que torna as intervenções diferentes 

entre si. Alguns referenciam o PSE como algo burocrático e não consideram enquanto uma 

intervenção pedagógica possuindo uma metodologia, por exemplo, baseada na ordem da 

ficha de registro da avaliação antropométrica. Em outras realidades existem ações 

inovadoras e criativas dos profissionais, atuando em conjunto com estudantes dos cursos 

na área da saúde da UFF, com dinâmicas interativas e lúdicas. Todas as formas de 

atividades educacionais realizadas por esses profissionais apresentavam como 

característica levar em consideração a faixa-etária dos alunos, tornando as atividades 

significativas, e de certo modo, as constituíam em práticas pedagógicas com características 

contra-hegemônicas. Porém, não se pode deixar de levar em consideração que as condições 

de trabalho desses profissionais foram determinantes para a realização das ações do PSE e 

da forma como foram realizadas em 2017/2018. 

De modo geral, os objetivos propostos na pesquisa foram alcançados, apesar da 

imprevisibilidade das mudanças ocorridas no PMF e do afunilamento encontrado nas 

escolas prioritárias, predominantemente marcadas pela Educação Infantil. Nesse sentido, 

explorar o PSE dentro de outros segmentos da Educação Básica no município de Niterói, 

poderia complementar a investigação realizada até aqui. Tal qual pesquisas que escutassem 

as crianças e adolescentes e suas famílias atendidas pelo programa, seja com o fim de 

verificar o impacto disso ou da percepção desses sujeitos sobre essa política pública e a 

dinâmica dos territórios. 

Os resultados nos mostram que as condições de vida e de trabalho encontradas em 

Niterói foram determinantes para a construção do PSE no município, apesar de todas as 

dificuldades de formação e de articulação entre os setores, pontes estão sendo construídas 
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pelos supervisores do PMF, professoras, diretoras e profissionais do PMF. Assim, como as 

redes colaborativas estão sendo fortalecidas intra e intersetorialmente. A UFF também 

possui protagonismo na realização das ações do PSE, em conjunto com os profissionais da 

rede de saúde, fazendo com que a Universidade realize seu papel como apoio às ações, 

contribuindo para a transformação social dos sujeitos. 

Como sugestões de melhorias, a partir do que foi observado, escutado e sentido na 

elaboração dessa dissertação, a concepção de Educação em Saúde precisa ser 

compreendida por todos os seus participantes, contextualizando a história e as demandas 

que possuímos atualmente, com famílias vulneráveis e adoecidas pelas condições de vida 

que as cercam. Assim como reforçar o compromisso ético-político dos profissionais da 

saúde e da educação frente às desigualdades sociais e à luta por melhores condições de 

trabalho (educação permanente, vínculos não precários, materiais e espaço de trabalho, 

valorização profissional, remuneração adequada). Também é necessário repensar a forma 

de divisão geográfica dos setores pela prefeitura; atualmente cada setor (saúde, assistência 

social e educação) possui diferentes nomes (pólo, região) e cobertura. A efetivação dos 

GTI-R pelas regionais de saúde também precisam ser estabelecidas, ficou a evidente o 

efeito das reuniões nas equipes que possuem esse dispositivo de gestão e planejamento. O 

setor Educação (gestão, coordenadorias, supervisão) necessita sair da posição passiva 

frente à gestão e participação nas reuniões, e assumir lado a lado o compromisso com o 

PSE nos espaços de construção coletiva que  Niterói possui. 

Enquanto professor de Educação Física e pesquisador da Saúde Coletiva, essa 

pesquisa me mostrou que apesar de todas as dificuldades ainda há resistência e belíssimos 

trabalhos sendo realizados nas escolas públicas, nos PMF e nas comunidades. O agir 

pedagógico é fortalecido por esse compromisso diário que os profissionais de saúde e de 

educação possuem ao ir para o trabalho e enfrentar a violência, a falta de condições de 

trabalho e baixa remuneração recebida. Nesse movimento de idas e vindas, da minha vida 

profissional percebo o quando as práticas intersetoriais são potentes, quando criativas, 

inovadoras e com o compromisso político de atuar junto a população, e não pela 

população. A construção de uma prática intersetorial, conforme uma das participantes se 

referiu, surge a partir do diálogo, da parceria e das ações sem prejulgar as famílias, 
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condenar as crianças e adolescentes pobres, negros e agredidas cotidianamente por toda 

sociedade no qual fazemos parte. 
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APÊNDICE A Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Profissionais de Saúde e Educação 

Dados de identificação 

Título do Projeto: As práticas intersetoriais no programa saúde na escola (PSE) de Niterói-

RJ. 

Pesquisador Responsável: Ranulfo Cavalari Neto. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 9 9996-4723 (WhatsApp) 

Outras formas de contato com o pesquisador: ranulfo-z3@hotmail.com ou 

ranulfoef@gmail.com 

 

Nome do voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. __________________________ 

 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “As 

práticas intersetoriais no programa saúde na escola (PSE) de Niterói-RJ” de 

responsabilidade do pesquisador Ranulfo Cavalari Neto. 

A pesquisa visa ampliar os conhecimentos sobre as práticas de educação em saúde 

que sejam caracterizadas e fundamentadas em ações que envolvam setores diferentes 

atuando de forma integrada, onde o objetivo comum é o que direciona as ações.  O 

Programa Saúde na Escola (PSE) é um exemplo de programa que articula o setor saúde e o 

setor educação, em prol de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de 

ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 

pública de ensino. O objetivo geral da pesquisa é analisar como o PSE do município de 

Niterói-RJ desenvolve e planeja sua prática intersetorial da saúde com a educação, sob a 

ótica dos gestores e profissionais do município.  

A sua participação consistirá em realizar uma entrevista individual com o 

pesquisador responsável. O áudio da entrevista será gravado, e posteriormente será 

transcrita para a análise do conteúdo. A duração da entrevista durará em torno de 60 

minutos. O nome verdadeiro do entrevistado será substituído por nomes fictícios (será 

codificado). 

Os riscos dos participantes se limitam a alguma situação de constrangimento ou 

ansiedade durante a entrevista. Para reduzir a probabilidade de tal situação acontecer o 

pesquisador estará sempre atento ao comportamento do convidado, visando diminuir ao 

máximo essas situações. Quando o pesquisador perceber algum desconforto por parte do 

participante, será oferecido a possibilidade de interromper a entrevista. Em qualquer 
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momento você pode se retirar da pesquisa, a adesão será realizada de forma voluntária. O 

participante não obterá nenhum benefício, seja ele financeiro ou de qualquer outra 

natureza. 

Com a realização da pesquisa espera-se esclarecer questões ligadas ao planejamento 

e execução das práticas intersetoriais e apontar novas perspectivas aos atores que 

cotidianamente contribuem para as práticas intersetoriais dentro do PSE. Para a 

comunidade espera-se que este estudo reflita no aprimoramento do PSE, e de outras 

práticas intersetoriais que já existem ou que possam surgir no futuro. Ao final da pesquisa, 

todo o material coletado será guardado por pelo menos 5 anos, sob responsabilidade do 

pesquisador conforme a Resolução 466/12. 

Caso o (a) participante tenha alguma dúvida sobre alguma questão da pesquisa, 

neste formulário possui os contatos (telefone e e-mail) do pesquisador responsável, 

Ranulfo Cavalari Neto, assim como do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense.  

Novamente reforçamos, que a sua participação é voluntária e que este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ao participante ou 

penalização. Assim como será garantido o anonimato e confidencialidade das informações 

geradas durante a pesquisa. 

Ao final da pesquisa, será proporcionado um momento para devolutiva das análises 

realizadas, possibilitada pela colaboração de todos os voluntários. 

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. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. 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             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________   

(nome e assinatura do participante) 



 

139 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Gestores do GTI-M 

Dados de identificação 

Título do Projeto: As práticas intersetoriais no programa saúde na escola (PSE) de Niterói-

RJ. 

Pesquisador Responsável: Ranulfo Cavalari Neto. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 9 9996-4723 (WhatsApp) 

Outras formas de contato com o pesquisador: ranulfo-z3@hotmail.com ou 

ranulfoef@gmail.com 

 

Nome do voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. __________________________ 

 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “As 

práticas intersetoriais no programa saúde na escola (PSE) de Niterói-RJ” de 

responsabilidade do pesquisador Ranulfo Cavalari Neto. 

A pesquisa visa ampliar os conhecimentos sobre as práticas de educação em saúde 

que sejam caracterizadas e fundamentadas em ações que envolvam setores diferentes 

atuando de forma integrada, onde o objetivo comum é o que direciona as ações.  O 

Programa Saúde na Escola (PSE) é um exemplo de programa que articula o setor saúde e o 

setor educação, em prol de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de 

ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 

pública de ensino. O objetivo geral da pesquisa é analisar como o PSE do município de 

Niterói-RJ desenvolve e planeja sua prática intersetorial da saúde com a educação, sob a 

ótica dos gestores e profissionais do município.  

A sua participação consistirá na constituição de um Grupo Focal, junto a outros 

gestores que compõem o GTI-M. O áudio do Grupo Focal será gravado, e posteriormente 

será transcrita para a análise do conteúdo. O nome verdadeiro do entrevistado será 

substituído por nomes fictícios (será codificado). O Grupo será conduzido pelo mediador, o 

pesquisador responsável por esta pesquisa, e acompanhado pelo relator no qual será um 

convidado do pesquisador responsável, que assistirá todo o andamento do Grupo Focal. A 

duração do grupo será de aproximadamente 90 minutos. 

Os riscos dos participantes se limitam a alguma situação de constrangimento ou 

ansiedade durante o Grupo Focal. Para reduzir a probabilidade de tal situação acontecer o 
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pesquisador estará sempre atento ao comportamento do convidado, visando diminuir ao 

máximo essas situações. Quando o pesquisador perceber algum desconforto por parte do 

participante, será oferecido a possibilidade de interromper o grupo focal. Em qualquer 

momento você pode se retirar da pesquisa, a adesão será realizada de forma voluntária dos 

participantes. O participante não obterá nenhum benefício, seja ele financeiro ou de 

qualquer outra natureza. 

Com a realização da pesquisa espera-se esclarecer questões ligadas ao planejamento 

e execução das práticas intersetoriais e apontar novas perspectivas aos atores que 

cotidianamente contribuem para as práticas intersetoriais dentro do PSE. Para a 

comunidade espera-se que este estudo reflita no aprimoramento do PSE, e de outras 

práticas intersetoriais que já existem ou que possam surgir no futuro. Ao final da pesquisa, 

todo o material coletado será guardado por pelo menos 5 anos, sob responsabilidade do 

pesquisador conforme a Resolução 466/12. 

Caso o (a) participante tenha alguma dúvida sobre alguma questão da pesquisa, 

neste formulário possui os contatos (telefone e e-mail) do pesquisador responsável, 

Ranulfo Cavalari Neto, assim como do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense.  

Novamente reforçamos, que a sua participação é voluntária e que este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ao participante ou 

penalização. Assim como será garantido o anonimato e confidencialidade das informações 

geradas durante a pesquisa. 

Ao final da pesquisa, será proporcionado um momento para devolutiva das análises 

realizadas, possibilitada pela colaboração de todos os voluntários. 

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. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. 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             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________   

(nome e assinatura do participante) 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Profissionais que participarem da observação participante 

Dados de identificação 

Título do Projeto: As práticas intersetoriais no programa saúde na escola (PSE) de Niterói-

RJ. 

Pesquisador Responsável: Ranulfo Cavalari Neto. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 9 9996-4723 (WhatsApp) 

Outras formas de contato com o pesquisador: ranulfo-z3@hotmail.com ou 

ranulfoef@gmail.com 

 

Nome do voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. __________________________ 

 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “As 

práticas intersetoriais no programa saúde na escola (PSE) de Niterói-RJ” de 

responsabilidade do pesquisador Ranulfo Cavalari Neto. 

A pesquisa visa ampliar os conhecimentos sobre as práticas de educação em saúde 

que sejam caracterizadas e fundamentadas em ações que envolvam setores diferentes 

atuando de forma integrada, onde o objetivo comum é o que direciona as ações.  O 

Programa Saúde na Escola (PSE) é um exemplo de programa que articula o setor saúde e o 

setor educação, em prol de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de 

ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 

pública de ensino. O objetivo geral da pesquisa é analisar como o PSE do município de 

Niterói-RJ desenvolve e planeja sua prática intersetorial da saúde com a educação, sob a 

ótica dos gestores e profissionais do município.  

A sua participação consistirá em permitir que a observação seja realizada pelo 

pesquisador. Nessa etapa da pesquisa será observado algumas ações do PSE dentro das 

escolas do Município de Niterói. Para realizar a observação o pesquisador responsável irá 

utilizar um roteiro estruturado. A duração da observação irá variar de acordo com o 

planejamento dos profissionais responsáveis. 

Os riscos dos participantes se limitam a alguma situação de constrangimento ou 

ansiedade durante a observação da ação do PSE. Para reduzir a probabilidade de tal 

situação acontecer o pesquisador estará sempre atento ao comportamento do convidado, 

visando diminuir ao máximo essas situações. Quando o pesquisador perceber algum 

desconforto por parte dos participantes observados, será oferecido a possibilidade de 

interromper a observação. Em qualquer momento você pode se retirar da pesquisa, a 

adesão será realizada de forma voluntária dos participantes. O participante não obterá 

nenhum benefício, seja ele financeiro ou de qualquer outra natureza. 
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Com a realização da pesquisa espera-se esclarecer questões ligadas ao planejamento 

e execução das práticas intersetoriais e apontar novas perspectivas aos atores que 

cotidianamente contribuem para as práticas intersetoriais dentro do PSE. Para a 

comunidade espera-se que este estudo reflita no aprimoramento do PSE, e de outras 

práticas intersetoriais que já existem ou que possam surgir no futuro. Ao final da pesquisa, 

todo o material coletado será guardado por pelo menos 5 anos, sob responsabilidade do 

pesquisador conforme a Resolução 466/12. 

Caso o (a) participante tenha alguma dúvida sobre alguma questão da pesquisa, 

neste formulário possui os contatos (telefone e e-mail) do pesquisador responsável, 

Ranulfo Cavalari Neto, assim como do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense.  

Novamente reforçamos, que a sua participação é voluntária e que este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ao participante ou 

penalização. Assim como será garantido o anonimato e confidencialidade das informações 

geradas durante a pesquisa. 

Ao final da pesquisa, será proporcionado um momento para devolutiva das análises 

realizadas, possibilitada pela colaboração de todos os voluntários. 

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. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. 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             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________   

(nome e assinatura do participante) 
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APÊNDICE B Roteiro de grupo focal. 

“AS PRÁTICAS INTERSETORIAIS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

(PSE) DE NITERÓI-RJ” 

 

QUESTÃO-CHAVE 1) Qual a concepção de saúde na escola para o grupo? 

 

FRASE PROVOCADORA: “A formação de hábitos de higiene por meio do trabalho 

educativo é presente quando se fala em saúde na escola”
2
 

 

 Relaciona com o PSE (  ) 

 Apresenta elementos da perspectiva de saúde ampliada (  ) 

 Compara com a sua prática cotidiana de trabalho (  ) 

 Relaciona com a intersetorialidade (  ) 

 Associa com a Promoção da Saúde (  ) 

 Comenta sobre o currículo da escola (  ) 

 

QUESTÃO-CHAVE 2) Para o grupo como se constrói uma “prática intersetorial”? 

 

FRASE PROVOCADORA: “A intersetorialidade é um paradigma inovador que surge 

gradativamente nas políticas sociais públicas, cujo intento é superar a histórica tradição 

empirista cartesiana e a burocracia compartimentalizada das administrações públicas.”
3
 

 

 Relaciona com o PSE (  ) 

 Relaciona com algum outro programa ou experiência (  ) 

 Cita os processos de planejamento (  ) 

 Aponta as facilidades (  ) 

 Aponta as dificuldades (  ) 

 

QUESTÃO-CHAVE 3) O que é necessário para que tais concepções sejam 

implementadas no PSE de Niterói? 

 Hierarquização entre setores (  ) 

 Protagonismo da saúde (  ) 

 Relaciona com a Promoção da Saúde (  ) 

 Relaciona com as dificuldades (  )  

 Relação com os determinantes sociais (  ) 

 Relação com os determinantes econômicos (  ) 

 Relação com os determinantes políticos (  ) 

 

QUESTÃO-CHAVE 4) Quais os caminhos para enfrentar as dificuldades apontadas e 

alcançar o PSE desejado para Niterói? 

 

                                                 

2
 GONCALVES, Fernanda Denardin et al . A promoção da saúde na educação infantil. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 

12, n. 24, p. 181-192,  Mar.  2008  
3 FALER, C. S. Intersetorialidade: um conceito em construção. Porto Alegre: EDIPUCRS,194 p., 2016. 
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 Precarização do trabalho (  ) 

 Descentralização do planejamento (  ) 

 Engajamento político (  ) 

 Relaciona com as dificuldades (  ) 

 Grau de autonomia do GTI-M(  ) 

 Relação com a vulnerabilidade social ( ) 

 Sugestões para implementação (  ) 
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APÊNDICE C Roteiro de entrevista individual semiestruturada 

profissionais de saúde e educação 

 

I) DADOS PESSOAIS E INSTITUCIONAIS DO(A) ENTREVISTADO(A) 

 Nome da Instituição: ____________________________________________________ 

 Setor/ Regional de Saúde/Polo: ____________________________________________ 

 Endereço da Instituição: _________________________________________________  

 Escolaridade/Formação/Titulação do/a entrevistado/a: _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Idade:__________ Sexo:____________ Identidade de gênero:___________________ 

 Estado Civil:________________ Religião:________________ Pratica? ( ) Sim ( )Não 

 Município onde mora:___________________ Bairro onde reside:________________ 

 Raça/Cor da pele ou etnia autodeclarada: ( ) Branca ( )Preta ( )Amarela (incluir nesta 

categoria a pessoa que se declarar oriental ou de raça amarela);  ( )Parda (incluir nesta 

categoria a pessoa que se declarar morena, mulata, cabocla, cafuza, mameluca, mestiça 

ou assemelhados); ( )Indígena 

 Cargo: _______________________________________________________________ 

 Cargo(s) anterior(es): ___________________________________________________ 

 Número de anos/meses que o/a entrevistado/a tem trabalhado: 

o Na instituição: ________ 

o No cargo: ____________ 

 Vínculo de emprego: (  ) Servidor/Estatutário (  )Contratado/CLT (  ) Contratado/CLT 

-Temporário (  ) Outro 

Contatos do/a Entrevistado/a para convite à participação em outras etapas do projeto 

(se autorizado):  

Número de telefone: __________________ E-mail: ___________________________ 

 

II) EXPLORAÇÃO TEMÁTICA 

A) TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

 Como você avalia sua formação inicial para a atuação com o tema de saúde na escola? 

 Você já teve alguma experiência ou formação anterior relacionado à promoção da 

saúde? Qual?  

 Descreva um pouco das suas atividades dentro da sua rotina de trabalho no PMF ou na 

escola? 

 Você atua em outra instituição? 

 Você já realizou algum curso ou especialização em relação aos temas de educação em 

saúde ou promoção da saúde? 

 Você realiza outra atividade que envolve o tema saúde, fora das ações do PSE? 

 

B) PROCESSO DE TRABALHO 

 Há quanto tempo você atua nas ações do PSE? 

 Que atividades/ações você desenvolve?   

 (Se profissional da saúde) Quais os desafios que você acredita que o profissional da 

saúde possui ao entrar no ambiente escolar? 

 (Se profissional da educação) Quais os desafios que você acredita que o profissional 

da educação possui ao tratar de temas relacionados ao cuidado em saúde? 

Código de 

Entrevista 
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 O que você entende por intersetorialidade? Poderia me dar um exemplo ou situação 

que ilustre um pouco tal noção na prática do PSE? 

 Como é atuar em um programa intersetorial? Quais seus principais desafios? E suas 

maiores potencialidades? 

 Você acredita que sua prática, dentro do PSE, modifica a realidade da comunidade 

escolar? Poderia nos dar um exemplo sobre onde, quando e/ou como tal modificação 

aconteceu? 

 Como é a metodologia predominante nas atividades realizadas do PSE na escola? 

 Está prevista a participação dos alunos na escolha dos temas a serem trabalhados no 

PSE? De que modo e/ou em que momento?  E eles participam? Que temas observa 

terem sido de maior interesse dos mesmos? 

 E os demais atores da comunidade escolar - diretores, docentes, merendeiras, 

administrativos, pais, etc? 

 

C) PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Você segue algum planejamento prévio? Como o mesmo costuma ser construído ou 

proposto? Quem participa? 

 Existe alguma rotina ou sistema de avaliação das ações desenvolvidas? Qual? 

 Como você enxerga o PSE na escola? Qual a sua avaliação do programa? O que 

funciona e o que não funciona?  

 Tem sugestões para melhoria do mesmo? 
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APÊNDICE D Roteiro de observação participante 

1-O campo e os atores envolvidos 
Nome da escola: 

 

  

Data: Período de 

observação: 

Pesquisador: 
Horário de 

chegada: 

Horário de saída: 

Categorias e nome dos profissionais envolvidos na ação do PSE: 

Setor saúde 
 

Setor educação 
 

Outro setor 
 

Nome da Unidade de Saúde de referência: 

2-A ação do PSE 

Descrição do local da ação: 

Horário de início e fim da atividade: Quantidade de alunos presentes: Faixa etária: 

Objetivo principal da ação: 

 

A ação está entre as 12 previstas no PSE? Se sim, qual? 

 

 

Descrição da metodologia utilizada: Materiais 

utilizados: 

Participação e envolvimento dos alunos: 

Está prevista ou foi realizada alguma avaliação da ação? 

 

Outras observações relevantes: 

Código de 

Observação 
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ANEXO A - Plano de Ação PSE Estadual 2018 
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