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RESUMO 
O objetivo do estudo foi analisar a contribuição da educação como fator diferencial na abordagem de 
promoção e prevenção à saúde de alunos e profissionais das escolas de ensino fundamental e médio da rede 
pública do município de Aracruz - ES. A amostra do estudo foi constituída por seis (6) profissionais da área 
de educação. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, realizada no primeiro 
semestre do ano de 2020, posteriormente os dados foram analisados seguindo o método de categorização. 
Observou-se que 66,6% das instituições públicas analisadas não possuem participação no Programa Saúde 
na Escola (PSE), 75% apresentam dificuldades em trabalhar essa temática devido à falta de material 
didático adequado ou por falta de apoio de familiares, dos governos (estado e município), como também, 
das equipes de saúde do município. Todos os entrevistados citaram a importância da educação em saúde na 
vida dos escolares e colaboradores. Como sugestões para a melhora do processo educação e saúde. Observa-
se que os professores do ensino fundamental necessitam de uma capacitação específica e maior suporte 
com relação à prática da saúde escolar. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Saúde e doença não são condições estáveis, variam historicamente e apresentam diferentes 
significados, os quais refletem determinada conjuntura social temporal. A definição desses termos é 
complexa, pois possuem compreensões variadas entre as diferentes sociedades, como também, em 
diferentes grupos de sujeitos. 

 
No espaço escolar, a saúde, na maioria das vezes, tem sido abordada em oposição à doença e 

mudanças de atitudes individuais apontadas como condição para se obter saúde. Assim sendo, refletir sobre 
as questões relacionadas à saúde no contexto escolar com os profissionais e alunos, ou, com todos os atores 
envolvidos nesse processo, subentende-se que deva existir um enorme esforço para trazer o entendimento 
dos princípios teóricos, consistentes e bem fundamentados, e ainda, explicitar teorias que possam alimentar 
seus debates e reflexões, promovendo uma intervenção mais significativa nesse ambiente. A escola, como 
ambiente de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento, é o espaço ideal para o desenvolvimento de 
ações educativas que visem à promoção da saúde.  

 
Diante do exposto, este estudo teve como objetivo analisar a contribuição da educação como fator 

diferencial na abordagem de promoção e prevenção à saúde dos alunos e profissionais das escolas de ensino 
fundamental e médio da rede pública de Aracruz, apresentar fundamentos sobre educação em saúde com 
as práticas pedagógicas pertinentes aos atores envolvidos e analisar conceitos e fundamentos sobre 
educação em saúde para o desenvolvimento do processo de formação da cidadania dos alunos e 
profissionais envolvidos no ambiente escolar. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO  

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº24 “Saúde na Escola” do Ministério da Saúde (2009, 
pág.07), o processo de educação em saúde iniciou-se “a partir dos anos 50 [...], passando pela 
redemocratização do Brasil e pela Constituição Federal de 1988”. 

 
Nessa perspectiva, surge o Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde e do 

Ministério da Educação, instituído em 5 de dezembro de 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286, o qual, 
estabelece em seu art. 1º, como finalidade, “contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde”, e ainda, no art. 
2º, como objetivos, “promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem 
como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação; fortalecer o enfrentamento das 
vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 
promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as 
condições de saúde dos estudantes; fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica 
e saúde, nos três níveis de governo 

 
Assim sendo, o apoio dos gestores da área de educação e saúde, estaduais e municipais, é primordial 

para a realização com êxito do programa, porém pode-se salientar o profissional de saúde como vital em 
todo o processo, e que uma boa relação usuário profissional é de extrema relevância. Schimith et al. (2012, 
pág. 02), afirma que “as relações estabelecidas entre profissionais de saúde e usuários estão entre os temas 
desafiadores para a reorganização dos serviços de saúde”, uma vez que a relação profissional e cliente deve 
ser o mais acolhedor possível e de forma integra. Para tanto se vê a necessidade da busca de locais onde o 
profissional de saúde e o indivíduo consigam realizar uma interação social de educação e de saúde de forma 
a suprir as necessidades existentes. 

 
Segundo Costa, Gomes e Zancul (2012, pág. 03), nos programas de educação em “diferentes 

segmentos, a escola é instituição privilegiada, que pode se transformar num espaço genuíno de promoção 
da saúde”. Corroborando com essa ideia, Fernandes, Rocha e Souza (2005, pág. 02) afirmam que “a maior 
responsabilidade do processo de educação em saúde é a do professor, cabendo a este colaborar para o 
desenvolvimento do pensamento crítico do escolar, além de contribuir para que as crianças adotem 
comportamentos favoráveis à saúde”.  
 

Desta forma, a escola pode ser vista como um local favorável à disseminação de informações, por 
ser considerando um ambiente de aprendizado, e que é através do ensino que se formam cidadãos críticos, 
sendo, portanto, a escola uma das principais alternativas para a oferta do conhecimento sobre saúde. Para 
além da transmissão de conhecimentos de forma direta aos alunos, a união entre saúde e educação contribui 
na dissipação de informações para terceiros, uma vez que o educando ao ser instruído carrega com sigo 
aprendizados que serão repassados à sua família e comunidade, levando desta forma a uma teia de 
conhecimentos.  
 
 
3 – METODOLOGIA 

O trabalho tem no seu contexto uma abordagem qualitativa com objetivo exploratório e descritivo, 
onde se deseja descrever de que modo se dá às ações de saúde dentro das escolas, como essas atividades 
ocorrem e se há participação dos educandos nesse processo. Ainda, na busca da relevância das ações de 
saúde dentro das escolas, se ocorrem com facilidade ou não, opiniões ou desafios enfrentados pelos 
educadores. 

 
Os sujeitos do estudo foram colaboradores de escolas de ensino Fundamental e Médio do município 

de Aracruz-ES, uma vez que a participação dos educandos das escolas pesquisadas não foi possível, devido 
ao momento pandêmico de COVID-19. 
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Como critérios de escolha, foram selecionados profissionais que ocupam cargos ligados 
diretamente às instituições de ensino públicas do município, totalizando em 06 (seis) profissionais 
participantes, sendo destes, 05 (cinco) professores e apenas 01 (um) profissional diretor da instituição de 
ensino. Vale destacar que os profissionais pesquisados são do sexo feminino (50%) e masculino (50%), 
com idade entre 42 e 52 anos. Os sujeitos dessa pesquisa foram identificados por nomes de pedras preciosas: 
Turmalina, Ametista, Jade, Safira, Opala e Turquesa. 

 
Para o presente estudo, o instrumento de coleta de dados escolhido, foi à entrevista, que segundo 

Barbosa (2008, pág. 02) “é um método flexível de obtenção de informações qualitativas”. Estas foram 
agendadas, para dias e horários estabelecidos pelos profissionais, onde todos optaram por realizá-las por 
meio telefônico em função ao Distanciamento Social, como forma de prevenção na pandemia da COVID-
19. Desta forma, as entrevistas foram sendo registradas com o uso de gravador, objetivando garantir a 
autenticidade dos depoimentos representados pela fala dos entrevistados e transcritas segundo a autorização 
dos mesmos. 

 
Utilizamos para análise dos resultados e discussões o método de categorização, já que este é um 

procedimento que consiste em “agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles” 
(MORAES, 1999, pág. 06). Com isto, aqui elenca-se as categorias construídas: Programa Saúde na Escola 
(PSE): sua existência, suas necessidades e sua efetividade e; Determinantes para a realização da educação 
em saúde nas escolas. 
 
 
4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo vem investigar a existência do Programa Saúde nas Escolas, como se dá o programa 
nas mesmas e os fatores que facilitam ou dificultam o processo de transmissão e conhecimento. A partir da 
análise das respostas dos professores ao questionário e seguindo o critério de categorização, evidenciamos 
as informações relacionadas ao processo de Educação em Saúde da seguinte forma. 
 
 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE): SUA EXISTÊNCIA, SUAS NECESSIDADES E SUA 
EFETIVIDADE 
 

Segundo o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (2015, pág. 20), “o PSE tem como 
objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde [...]”. Entretanto, verificou-se que em 66,6 % das escolas públicas pesquisadas não 
participam do programa proposto pelo MEC/MS, limitando-se a fazer atividades de educação de suas grades 
curriculares voltadas à saúde. Tal fato é comprovado a seguir: 
 

Turmalina: “Não, nós não temos, o que a gente tem é os professores que desenvolvem 
atividades e projetos com essa finalidade, de só informar os alunos. [...] não existe 
parceria entre escola e prefeitura”. 
Turquesa: “Na escola onde atuo não há um programa específico em saúde, mas são 
desenvolvidas diversas atividades relacionadas à área da saúde”. 

 
Tendo em vista que, as instituições de ensino do município, em sua maioria não participam do PSE, 

para transmitir o conhecimento em saúde para os alunos, produzindo aprendizagens significativas, estas 
escolas necessitam se adequar a realidade. 

Desta forma, o processo de educação em saúde no âmbito escolar das instituições não participantes 
do programa, ocorre por meio da participação de grupos voluntários, palestras ministradas por profissionais 
de saúde que são convidados pelos diretores das escolas, projetos elaborados pelos professores de ciências 
e educação física, controle alimentar por parte da nutricionista, entre outras atividades que auxiliam na 
transmissão de informações aos alunos. 

 
 Ametista: “Lá assim quando a gente consegue profissionais da área da saúde a 
gente tem palestra […] a gente trabalha mais com vídeos a gente trabalha mais com textos 
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com debates com estuduzinhos em grupos [...] outro dia a gente tenta fazer esse ato de 
reflexão [...]”. 
 Jade: “A alimentação é controlada por nutricionais, [...] não se vende fritura e 
refrigerante, não é permitido nem aluno e nem funcionário, somente suco. [...] o processo 
acontece por meio de palestra, debates, texto informativos, profissionais da saúde que 
fazem o controle [...]”. 

 
Nesse sentido, destacamos a importância do apoio dos gestores da área de Educação e Saúde, tanto 

estaduais quanto municipais, uma vez que o programa tenciona na melhor qualidade de educação e de saúde 
dos alunos. 

 
Turmalina: “Eu creio que para melhorar mesmo, tinha que ser gestão pública, entendeu o 
estado e a prefeitura investir mais, por exemplo, colocar realmente pessoas para investir 
na escola, para estar na escola, ou seja, pessoal da saúde, meio ambiente, que dê suporte 
também a escola entendeu, investimento público mesmo”. 

 
Para que o Programa de Saúde na Escola seja efetivo, alcançando seus objetivos na promoção a 

saúde, na cultura, na prevenção de agravos, no fortalecimento entre educação e saúde assim como no 
enfrentamento às dificuldades de desenvolvimento escolar, e na comunicação entre escolas e unidades de 
saúde, se faz fundamental a prática diária e a existência do programa nas localidades onde situam-se as 
Escolas e as equipes de Atenção Básica. 

 
 

DETERMINANTES PARA A REALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS 
 

Perante a não adesão ao PSE, os entrevistados citaram os principais dificultadores no processo 
educacional em saúde, onde entre esses podemos citar a falta de recursos financeiros, distanciamento 
familiar, falta de integração entre saúde, educação e planejamento. 
 

Jade: “[...] o distanciamento da família, a família não participa como deveria, [...] e esse 
distanciamento da família, tem muitos que não procuram a escola quando são chamados, 
isso dificulta um pouco em aprimorar as atividades”. 
Opala: “Falta de recursos financeiros; Pouco engajamento por parte de alguns dos 
envolvidos; Falta de planejamento adequado e clareza nos objetivos propostos; Não levar 
adiante, ou seja, não pôr em prática os conhecimentos adquiridos”. 

 
Gijsen e Kaiser (2013, pág. 1) apontam que “a escola, espaço genuíno ao favorecimento da 

transformação social, acolhe alunos e famílias da comunidade com suas concepções e comportamentos 
relacionados à saúde, que na maioria das vezes são aprendidos na família, em seus grupos de relação direta 
e com a mídia”. Deste modo se faz reconhecível a importância da participação familiar junto à escola para 
que o PSE possa fazer parte ativa da realidade educacional. 

 
Schram e Carvalho (2007, pág. 08) dizem que “o grande desafio do educador e, pela formação 

permanente, buscar subsídios teórico-práticos, para o exercício da docência”, e assim acaba por dificultar 
a educação em saúde no âmbito escolar. 

 
Tendo em vista os pontos desfavoráveis, os entrevistados também citaram os pontos facilitadores 

existentes na realização das atividades, mesmo sem a efetiva realização do programa de educação em saúde 
na escola, ou, sem a participação de profissionais qualificados para a realização de tal processo, assim como 
os possíveis facilitadores. 

 
Ametista: “Bom o que facilita é que nossa instituição é uma instituição muito aberta, 
gestora ela sempre está disposta, [...] os professores eles o que for proposto pra eles, eles 
também trabalham, são professores muito ativos, muito dispostos a novidades”. 
Opala: “O que facilitaria, seria uma integração maior entre a saúde, a gestão e saúde do 
município, de ter talvez grupos ou pessoas que possam está indo na escola desenvolvendo 
essas temáticas [...]”. 
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Mesmo a escola não participando do Programa Educação em Saúde (PSE), para Novais et al. (2018, 
pág. 03) “os professores e demais profissionais da escola podem e devem participar na detecção de certas 
necessidades de saúde”, e com isso planejar atividades que mobilizem os alunos e as equipes de saúde do 
município a se pensar na possibilidade de programas de saúde dentro da instituição de ensino, mesmo sem 
a ação do PSE. 
 
 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação em saúde é de extrema relevância, e o presente estudo mostrou que ainda há um longo 
caminho a ser percorrido pelos profissionais educadores, entretanto não cabe somente a eles. Em todo o 
processo se faz necessário à colaboração municipal e estadual para que haja o engajamento na proposta de 
formar cidadãos pensadores e capazes de exercerem seu papel de disseminador de conhecimento e 
protagonista do seu autocuidado. 

 
É relevante ressaltar que o profissional de saúde, aqui enfatiza-se o enfermeiro, tem potencial e papel de 
educador importante na transmissão das informações acerca da saúde, visto que o ambiente escolar é o 
melhor lugar para se introduzir o conhecimento e as ações de saúde, da mesma maneira que uma equipe 
multidisciplinar é necessária, pois possibilita o compartilhamento de diferentes informações, trabalhando e 
estimulando o processo de aprendizado dos educandos nesses ambientes escolares. 
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