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Resumo: Este trabalho objetiva refletir sobre educação em saúde, a partir de uma análise sobre o
Programa Saúde na Escola (PSE), apresentando pressupostos para a construção de uma rede
colaborativa em educação em saúde. Aborda a necessidade de construir uma rede colaborativa em
Educação em Saúde, visando o rompimento da concepção de ensino e aprendizagem bancários.
Assim, optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, com abordagem
qualitativa, possibilitando contato direto com estudos e demais produções acadêmicas que versavam
sobre a temática central pesquisada. Ademais, são evidenciadas diferenças conceituais entre
educação em saúde, educação e saúde e educação na saúde. Realizou-se uma abordagem histórica
sobre a educação em saúde no Brasil, bem como sobre a implantação do Programa Saúde da Família
(PSF) na atenção primária a saúde e o PSE. A educação em saúde é descrita como uma articulação
relevante para fomentar o processo de emancipação dos sujeitos escolares na busca de mudanças no
estilo de vida e melhoria em sua qualidade. Por fim, os resultados e as considerações finais apontam
que não se pode desconsiderar a dimensão e o caráter complexo da articulação intersetorial para
educação em saúde.
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1 INTRODUÇÃO

A educação em saúde passou por diversas mudanças em sua concepção desde o século XX até os
dias atuais, perpassando por um modelo totalmente autoritário e bancário até chegar à abordagem
atual, na qual há interação entre os indivíduos envolvidos, buscando troca de experiências,
aprendizado e reflexão a respeito de suas condições de vida, capacitando-os para decidir quais os
hábitos mais saudáveis para seu bem estar (BRASIL, 2006).

A partir da década de 1980, a educação em saúde tornou-se mais efetiva no Brasil, como é observado
nas Escolas Promotoras de Saúde (EPS), fortalecendo o papel social da Escola na promoção de
hábitos saudáveis; e também por meio da Educação Popular em Saúde, movimento de valorização do
conhecimento popular. Em 1988, a Constituição Federal garantiu a educação e a saúde como direitos
fundamentais aos cidadãos. Nesse contexto, surge o Sistema Único de Saúde (SUS), propondo
acesso universal à saúde e abordagem integral e multidisciplinar do ser humano, valorizando a sua
autonomia e sua individualidade.

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por intermédio do Decreto nº. 6.286, de 5 de
dezembro de 2007, busca inovar as práticas de educação em saúde no SUS, proporcionando
formação integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos na educação básica, abrangendo
promoção de saúde e prevenção de agravos. Trata-se de uma ação intersetorial, orquestrada pelos
Ministérios da Educação e da Saúde (BRASIL, 2007).

O PSE engloba ações compartilhadas pelos campos da educação e saúde, envolvendo, no âmbito do
SUS, as equipes de saúde da família e saúde bucal, ambas componentes da atenção primária à saúde
ou básica. Nesse programa, os profissionais estão mais próximos da comunidade e abordam o
processo saúde-doença de forma holística, considerando os diversos determinantes sociais desse
processo, além dos fatores biomédicos.

Dentre os objetivos do PSE, destacam-se: promoção de saúde e cultura de paz; articulação de ações
do sistema público de saúde e redes de educação básica, incluindo professores, estudantes e família;
formação integral dos educandos; combate a vulnerabilidades em saúde, com potencial de
comprometimento do desempenho escolar; fortalecimento do trabalho em equipe entre a saúde e os
educadores; e participação da comunidade em políticas públicas de saúde e educação (BRASIL,
2017).

É importante destacar que o planejamento do PSE deve levar em consideração os contextos escolar,
socioeconômico e ambiental, os diagnósticos de saúde da comunidade e capacidade das equipes
(escolares e de saúde) para execução dos projetos. As ações do PSE apresentam caráter longitudinal
e permanente, sendo necessárias avaliações constantes de intervenções e impactos nas condições de
saúde. O registro das ações é realizado no sistema de informação da atenção básica e o
monitoramento e avaliação, por equipes interministeriais da saúde e educação.

Diante do exposto, o presente texto objetiva refletir sobre educação em saúde, a partir de uma análise
sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), apresentando pressupostos para a construção de uma rede
colaborativa em educação em saúde. Para tanto, optou-se pela realização de pesquisa exploratória e
bibliográfica, com abordagem qualitativa. Pois, segundo Gil (2008), estudos exploratórios podem ser
compreendidos como pesquisas bibliográficas, já que são desenvolvidos por meio da utilização de
materiais pré-existentes, tais como: livros e artigos científicos disponibilizados tanto no formato
impresso como virtual.

Este trabalho estrutura-se em quatro partes: na primeira, são apresentadas as diferenças conceituais
entre educação em saúde, educação e saúde e, educação na saúde; a segunda parte traz uma
abordagem histórica sobre a educação em saúde, evidenciando o conceito de Escolas Promotoras de
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Saúde (EPS); o terceiro segmento aborda caminhos para a compreensão do significado da Atenção
Primária à Saúde, a partir do Programa Saúde da Família (PSF) e Programa Saúde na Escola (PSE);
e, por fim, a quarta parte discute educação em saúde como articulação necessária para fomentar o
processo de emancipação dos sujeitos escolares, bem como sua relevância na discussão sobre a
necessidade de mudanças no estilo de vida, agir saudável e prevenção de doenças. O texto se encerra
com a apresentação de resultados e as considerações finais.

2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DIVERGÊNCIAS CONCEITUAIS

Devido à semelhança ortográfica entre os termos, há frequente confusão no uso dessas expressões no
campo da saúde coletiva e no ambiente escolar. A educação em saúde está voltada para a
comunidade, enquanto que a educação na saúde se relaciona a atualização para profissionais da área
de saúde. Educação em saúde é uma prática social, que estimula os indivíduos a reflexão de suas
condições de vida, da família e da comunidade e também construção de enfrentamento coletivo.

O Ministério da Saúde (2006) define educação em saúde como "práticas que contribuem para
autonomia das pessoas nos seus cuidados e debates com os profissionais e gestores a fim de alcançar
uma atenção à saúde de acordo com suas necessidades". Para tais práticas, são necessários múltiplos
atores, dentre eles, os profissionais de saúde e educação, os gestores e a comunidade. Diálogo e
valorização de crenças, conhecimentos e cultura popular são imprescindíveis para a concretização
desse processo educativo.

O termo educação em saúde vem sendo utilizado no Brasil desde o início do século XX, porém em
sentido bem mais restrito. Inicialmente, eram medidas puramente informativas para prevenir doenças
e disseminar “hábitos higiênicos”. Exemplo disso é o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP),
com políticas autoritárias voltadas para os estratos mais humildes da sociedade, que eram vistos
como incapazes de promover sua própria saúde (VASCONCELOS, 2001).

A medicina científica do século XX contribuiu para afastar o médico das ações educativas,
restringindo sua atuação ao tratamento de doenças e "domesticação" de pessoas para seguirem
normas e condutas. Sendo as ações educativas, transformadoras de comportamento, restritas aos
professores. Por isso, conforme corrobora Alves e Aerts (2011), os profissionais de saúde, centrados
em diagnósticos precisos, tratamento de patologias e correção de hábitos inadequados, tiveram
poucas oportunidades de reflexão sobre suas ações em saúde.

Falkenberg et al. (2014) consideram que a confusão existente ainda hoje entre os termos educação e
saúde e educação em saúde - utilizados por muitos como sinônimos - surge desse período, no qual a
saúde e a educação trabalhavam paralelo e isoladamente para o bem estar do indivíduo. O termo
educação e saúde, equivocadamente utilizado, ainda hoje, como sinônimo de educação em saúde,
pode ter se originado dessa prática, indicando um paralelismo entre as duas áreas, com separação
explícita dos seus instrumentos de trabalho: a educação ocupando-se dos métodos pedagógicos para
transformar comportamentos e a saúde, dos conhecimentos científicos capazes de intervir sobre as
doenças.

Os termos educação e saúde e educação para a saúde ainda são utilizados erroneamente na
contemporaneidade. Ambos remetem a concepção de educação bancária, discutida por Freire (1987),
na qual os profissionais são detentores do saber e cumprem a função de transferi-lo para os
educandos. Já o termo educação na saúde, conforme discutido anteriormente, envolve conhecimento
na formação de profissionais da área.

3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: EVOLUÇÃO HISTÓRICA
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No Brasil, a educação em saúde é inicialmente percebida, de maneira bem frágil, no Serviço Especial
de Saúde Público (SESP), em 1942, criado a partir de acordo entre o governo brasileiro e
estadunidense, voltado para população da região amazônica e Vale do Rio Doce, áreas de borracha e
minérios, respectivamente. O objetivo desse serviço foi, inicialmente, oferecer assistência médica à
população. Em seguida, expandiu-se para ações preventivas, focando na medicina sanitária e
promovendo o acesso de populações mais distantes aos serviços de profissionais de saúde, a saber:
médicos, enfermeiros e visitadora sanitária (CAMPOS, 2008).

A SESP buscou abordar a saúde em comunidades escolares, alcançando além dos alunos, os pais e a
sociedade. Cursos de capacitação foram oferecidos a professores primários a fim de estabelecer
meios teóricos para educação sanitária de comunidades escolares. Dentre as dificuldades encontradas
nesse serviço, Bastos e Silva (1953) destacam baixa adesão da população, irregularidade na
frequência escolar devido ao trabalho infantil e dificuldade de acesso, precariedade na formação do
corpo docente e instalações insalubres.

O modelo sespiano constituía estratégia de educação em saúde autoritária, que considerava a
população passiva e incapaz, baseando-se em imposições de campanhas sanitárias - a maioria com
caráter informativo - definindo hábitos corretos e padrão de higiene (FALKENBERG et al., 2014).
Para SESP, o ensino de hábitos higiênicos ficaria a cargo dos professores, que além das atividades
educativas, deveriam realizar revistas diárias dos hábitos e asseio. Além disso, esse modelo reforça a
importância de educar os pais, buscando diminuir hábitos anti-higiênicos nos lares.

Em pleno século XX, com a intensa urbanização e surgimento de epidemias - de varíola, febre
amarela, tuberculose, dentre outras - surge a “Educação Sanitária”. O grande exemplo foi a
campanha de vacinação compulsória de Oswaldo Cruz. Percebe-se um modelo no qual o Estado
“moraliza” a grande massa da população e os homens são levados ao ajustamento ao mundo, como
afirma Reis et al. (2013). A relação entre os educadores e educandos é paternalista e assimétrica
(FREIRE, 1987) e os últimos são culpados pelas suas doenças (ALVES, 2004). Percebe-se nessa
abordagem, que os determinantes sociais de saúde não eram considerados, o que constituía uma
grande falha, já que as condições sociais, ambientais, de infraestrutura e educação são muitos
relevantes no processo de adoecimento. Obviamente, uma família que não sofre privação alimentar,
terá menor risco de desnutrição, sistema imunológico mais competente e menor risco de adoecimento
por doenças infectocontagiosas como tuberculose, por exemplo.

Durante o regime militar, as ações envolvendo educação em saúde se restringiram ao controle sobre
os sujeitos e a prevenção perdeu espaço para a medicina curativa. Contraditoriamente, o Estado
impulsionou a mobilização da sociedade civil por um novo projeto de saúde nas décadas de 1970 e
1980 (ALVES, 2004). Esse processo aconteceu em consonância com a concepção freiriana sobre a
participação popular no processo educativo.

A Educação Popular em Saúde surge nesse contexto, fruto da insatisfação de alguns profissionais de
saúde com as práticas tradicionais. Através da inserção em serviços de assistência a classes
populares, havia aproximação entre tais profissionais e a população, buscando compreender as
concepções sobre bem estar, cuidado, adoecimento e cura. Assim, estabelecia-se uma relação
dialógica entre o conhecimento científico e popular para construção do saber em saúde, a fim de
reorientar as práticas e ampliar o enfrentamento de problemas de saúde (VASCONCELOS, 2001).

Na década de 1980, também surgem as Escolas Promotoras de Saúde no Brasil. As escolas
tornaram-se ambientes de formação de cidadãos autônomos e aptos para atuarem nas condições de
saúde individuais e do meio que os cerca. Assim, o ambiente escolar assume importante papel na
educação da população, principalmente a escola primária, a qual lida com crianças, que apresentam
de grande plasticidade cerebral, quando comparadas aos adultos.
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Alguns anos após, fruto do movimento da Reforma Sanitária e da Constituição Federal de 1988,
surge o Sistema Único de Saúde. Aqui a prioridade da assistência à saúde se concentra na atenção
básica, composta por ações de promoção, prevenção de agravos, diagnóstico, cura e reabilitação.
Cabendo aos profissionais a competência cultural e linguística, ou seja, compreender as necessidades
e peculiaridades dos indivíduos e grupos populacionais, adaptando suas práticas para responder
resolutivamente às demandas daqueles pacientes. Trata-se da priorização da educação em saúde no
cotidiano dos profissionais, seja em atendimentos individuais ou atividades coletivas. Dentre essas
atividades, destaca-se o Programa Saúde na Escola (PSE), como interface entre os setores da
educação e da saúde para comunidade.

3.1 ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE

A escola é o meio social de interação entre educadores e educandos para construção do saber. Este
deve levar em consideração aspectos ambientais, culturais, econômicos, sociais, dentre outros,
presentes na sociedade. Assim, é recomendável a introdução de estratégias de ensino e aprendizagem
mais eficazes que abordem aspectos da atualidade criticamente e que incluam os educandos e a
comunidade como atores nesse processo (MAIA E SCHEILBEL, 2009).

A escola, enquanto socializadora, construtora e transformadora do saber, assume papel crucial na
formação de cidadãos com competência para promover e manter hábitos saudáveis. Partindo desse
pressuposto, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) passou a fomentar as Escolas
Promotoras de Saúde (EPS). Assim, o espaço se configura como locus de convivência social e
solidariedade, compartilhamento de saberes, discussão, reflexão e transformação da realidade (OMS,
1998).

As EPS criaram espaços acolhedores de diálogo entre educadores, pais, educandos, comunidade,
demais membros institucionais escolares e da área da saúde. No Brasil, as EPS junto a mudanças
democráticas e na assistência à saúde, na década de 1980, contribuíram para o fortalecimento do
papel social da escola na educação em saúde. Práticas educativas em saúde foram incorporadas no
cotidiano didático-pedagógico por meio da inclusão de temas transversais: temas como ética e
cidadania, meio ambiente, saúde e sexualidade foram incluídos nos currículos escolares; escolas
passaram a ser vistas pelos governos como espaço para ações de promoção de saúde; a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) reforçou o papel das instituições de
educação básica nesse aspecto; produção de inúmeras matérias para escola a respeito de temas em
saúde (BRASIL, 2007).

A discussão de temas em saúde por EPS valoriza os conhecimentos prévios dos atores do processo
de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a construção dos saberes envolve a incorporação de novas
ideias a estruturas já construídas (assimilação) ou reconstrução/readaptação de objetos novos a
esquemas previamente construídos (acomodação) (WADSWORTH, 1996).

4 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA
SAÚDE NA ESCOLA

O conceito de Atenção Primária à Saúde (APS) foi definido, enquanto meta até o ano de 2000, pela
Organização Mundial de Saúde na Declaração de Alma-Ata, em 1978. De acordo com esse
documento, a APS constitui o primeiro nível de contato do usuário com o sistema nacional de saúde.
Através desses serviços, a assistência à saúde é levada o mais próximo possível da comunidade, ou
seja, garantindo acompanhamento longitudinal das famílias, em todas as fases da vida (OPAS/OMS,
1978). Um exemplo de atenção primária no Brasil, são os “postos de saúde”, que funcionam dentro
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das comunidades e cujos profissionais são responsáveis pelo acompanhamento de famílias definidas
pelo município, de acordo com o território.

Essa declaração mostrou a necessidade da criação de sistemas de saúde universais, integrais e com
participação da comunidade (participação social). Contrapondo-se ao modelo hospitalocêntrico,
centrado na doença e em hospitais, processos curativos e na figura do profissional médico. Para
Bárbara Starfield (2002), são princípios da APS: o primeiro contato com o usuário, a
longitudinalidade no acompanhamento de famílias, a integralidade no atendimento, coordenação dos
cuidados em saúde, centralização na família e orientação comunitária.

No aspecto da educação em saúde, devido a maior relevância dos dois últimos princípios, cabe
aprofundar-se. O educando altera o meio e é influenciado pelo mesmo, estabelecendo relações com
vários grupos na sociedade, dentre eles, destaca-se a família. As relações entre o educando e os
membros da família podem refletir no processo saúde-doença e no desempenho desse sujeito na vida
e no ambiente escolar. A orientação para comunidade refere-se à relevância de aspectos sociais,
econômicos, ambientais e da comunidade no adoecimento (REICHERT et al., 2016).

Nesse contexto, surge no Brasil, dentro do Sistema Único de Saúde, o Programa de Saúde da
Família, como principal estratégia para implantação da atenção primária. Nesse programa, cada
equipe de saúde da família é responsável por determinada região da comunidade (microárea), com
número definido de indivíduos, estabelecendo vínculo com as famílias, escolas da área e outras
instituições, como igrejas, terreiros de candomblé, etc. Cada equipe é constituída por médico
generalista ou especialista em saúde da família, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes
comunitários. A equipe de saúde bucal pode ser acrescentada ao rol de profissionais da equipe
multidisciplinar (BRASIL, 2012).

As equipes abordam a família e seus ciclos, levando-os em consideração nos processos de
adoecimento, compreendendo que os diferentes tipos de famílias e os aspectos culturais,
socioeconômicos e ambientais que contribuem para o bem-estar global de cada indivíduo. Já a
orientação comunitária, trata-se da participação social no processo de tomada de decisão quanto a sua
situação de saúde, bem como análise de necessidades específicas de cada população a fim de intervir
em suas realidades (STARFIELD, 2002). Aqui a educação em saúde fortalece tais intervenções
através da troca de experiências, valorização dos saberes populares, ações de promoção e prevenção,
dentre outras.

4.1 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

A articulação entre a escola e equipe saúde da família é imprescindível para execução do PSE,
buscando melhorias das condições de vida da população. Assim, a promoção de saúde e prevenção
de agravos para professores, funcionários, educandos e famílias devem partir de experiências e
conhecimentos individuais, interpretação de realidades e empoderamento da comunidade a fim de
assumir posturas mais saudáveis (BRASIL, 2015).

As práticas em Educação em Saúde devem considerar os diversos contextos
com o objetivo de realizar construções compartilhadas de saberes sustentado
pelas histórias individuais e coletivas, com papéis sociais distintos –
professores, educandos, merendeiras, porteiros, pais, mães, avós, entre outros
sujeitos –, produzindo aprendizagens significativas e ratificando uma ética
inclusiva. Desse modo, dimensionando a participação ativa de diversos
interlocutores/sujeitos em práticas cotidianas, é possível vislumbrar uma
escola que forma cidadãos críticos e informados com habilidades para agir
em defesa da vida e de sua qualidade, e que devem ser compreendidos pelas

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/pressupostos_para_a_construcao_de_uma_rede_colaborativa_em_educac.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



equipes de Atenção Básica em suas estratégias de cuidado (BRASIL, 2015,
p.7).

Em documento direcionado a gestores do Programa Saúde na Escola (PSE), o Ministério da
Educação em conjunto com o Ministério da Saúde, definem como diretrizes (BRASIL, 2015):

i. Descentralização e respeito à autonomia federativa, sendo permitido às unidades federativas
planejamento e execução das atividades, respeitando as características regionais;

ii. Territorialidade: considerar determinantes de saúde, características culturais, socioeconômicas,
ambientais do território a fim de promover ações educativas;

iii. Interdisciplinaridade e intersetorialidade, proporcionando troca de saberes e experiências entre
profissionais da saúde e educação. Esses pontos são importantes para integralidade à saúde de
crianças e adolescentes;

iv. Integralidade na saúde e educação, integrantes de uma formação ampla para a cidadania e
plenitude dos direitos humanos, permitindo estratégias de fortalecimento de vulnerabilidades
na saúde com repercussão no desempenho escolar;

v. Cuidado longitudinal e acompanhamento compartilhado entre as equipes de saúde e de
educação durante o desenvolvimento dos educandos;

vi. Controle social através da articulação de saberes, a participação de toda comunidade na
construção e controle social das políticas públicas da Saúde e Educação.

Para tanto, a gestão no PSE no âmbito federal é composta por equipes do Ministério da Educação e
da Saúde, os quais compõem o Grupo de Trabalho Intersetorial Federal (GTI-F), cujas funções são:
garantir reuniões da Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Escola (CIESE) – para
acompanhamento das ações estaduais e municipais no programa; definir prioridades e metas; apoiar
os gestores estaduais e municipais; subsidiar planejamento de ações (BRASIL, 2015; BRASIL,
2018).

Os GTI estaduais e municipais são compostos por membros das Secretarias de Saúde e Educação,
além de participação popular: sociedade civil, representantes de jovens, transportes, ONGs, dentre
outras representações (BRASIL, 2015). Cabe aos Estados, apoiar os gestores municipais, indicar
membros representantes estaduais para o GTI municipal, monitorar e avaliar o programa, educação
permanente dos profissionais. Dos municípios, é responsabilidade propiciar articulação entre as
equipes de saúde e educação, planejar e executar o PSE, estimular a incorporação de temas
abordados no PSE no projeto político pedagógico institucional, acompanhar a execução e geração de
dados (BRASIL, 2015; BRASIL, 2018).

Em relação à avaliação das condições de saúde, o PSE propõe a articulação entre as equipes da
educação e saúde, bem como protagonismo dos educandos, empoderando-os enquanto agentes no
processo educacional e atitudes saudáveis. As condições de saúde destes sujeitos são avaliadas por
profissionais de ambas as áreas. Tais situações sempre devem ser acompanhadas de atividades de
educação em saúde, visando a assimilação de informações e promoção do autocuidado. Dentre as
ações de avaliação, pode-se citar: avaliação oftalmológica, do crescimento e desenvolvimento, saúde
bucal e verificação de situação vacinal (BRASIL, 2015).

Imprescindível que sejam criadas estratégias para estimular a busca da unidade de saúde pela família
não só em situações de agravos, mas principalmente para ações de promoção e preventivas, tais
como: vacinação, grupos educativos, consultas de puericultura (crescimento e desenvolvimento das
crianças), planejamento familiar (orientações quanto ao planejamento reprodutivo e métodos de
contracepção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis) e consultas clínicas de rotina.
Dentre essas estratégias, o Manual para PSE (2015) traz a programação de visitas educativas às
unidades de saúde e inclusão de temas relacionados no projeto pedagógico institucional da escola.
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O conceito de promoção à saúde foi abordado na Conferência Internacional sobre Promoção à Saúde,
em Ottawa, como “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade
de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo”, em 1986 (OMS, 1986,
p.1). Essas ações buscam diminuir desigualdades em saúde e garantir recursos para que as
comunidades exerçam seus potenciais em saúde. Tal exercício apenas é possível por intermédio da
habilitação dos sujeitos para conhecerem suas condições determinantes no processo de bem estar
global. A responsabilidade por essa promoção deve ser compartilhada entre os vários setores da
sociedade: instituições educacionais, saúde, organizações não governamentais (ONGs), Estado,
comunidade, famílias e indivíduos.

A Educação em Saúde apoia o desenvolvimento social abrindo um leque de possibilidades para que a
população atue no controle sobre as condições do meio ambiente e suas condições de bem estar.
Assim, a escola e as instituições de saúde seguem, juntamente a comunidade, em sinergismo pelo
“cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar decisões e de ter
controle sobre as circunstâncias da própria vida, e pela luta para que a sociedade ofereça condições
que permitam a obtenção da saúde por todos os seus membros” (BRASIL, 2002, p.25).

O processo de prevenção direciona-se a evitar o surgimento ou progressão de doenças conhecidas,
reduzindo prevalência e incidência desses agravos. Os objetivos principais de tais ações são o
controle da transmissão de doenças infecciosas e reduzir complicações patológicas (CZERESNIA E
FREITAS, 2003). Sendo assim, destacam-se ações de combate a vetores de doenças como dengue,
esquistossomose, dentre outras; higiene para prevenção de transmissão de verminoses; uso de
preservativos para evitar infecções sexualmente transmissíveis, imunizações, alimentação saudável
para evitar progressão de doenças já instaladas, campanhas de conscientização sobre a importância
do uso do cinto de segurança e riscos de direção sob embriaguez. Segundo Leavell e Clarck (1976), a
prevenção exige uma ação antecipada, levando em consideração a evolução natural dos agravos, a
fim de evitá-los.

Os temas em promoção e prevenção em saúde definidos como prioritários pelos Ministérios da
Educação e Saúde são: segurança alimentar e da alimentação saudável, cultura de paz e direitos
humanos, saúde mental na escola, prevenção de acidentes e diversos tipos de violência, ações para
fortificação alimentar de crianças, preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável,
estímulo a atividade física, de lazer e práticas corporais nas escolas, direito sexual e reprodutivo,
prevenção de ISTs/Aids e formação de jovens multiplicadores para atuarem nesses setores; raças,
etnias, gêneros e diversidades sexuais; álcool e outras drogas. Vale ressaltar que esses temas são
discutidos com os educandos de acordo com as faixas etárias.

O processo de capacitação das equipes atuantes no PSE, tanto na educação quanto da saúde é de
competência das três esferas: federal, estadual e municipal. A Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde orquestra articulações necessárias para educação e formação continuada de
profissionais do SUS, tratando-se, assim, de uma política de educação na saúde. A produção de
conhecimento baseia-se também nas vivências, realidades e problemas enfrentados pela população,
bem como em suas interpretações acerca dos mesmos. A educação permanente baseia-se na
aprendizagem significativa, com a construção de conhecimentos novos por meio do diálogo com
conteúdos prévios (BRASIL, 2010).

No âmbito da formação em saúde, destaca-se também o conceito de Escolas Promotoras de Saúde,
conforme já abordado, que buscam nutrir condições de bem estar nos ambientes escolares, de
maneira integral e integrada. As ações de formação do PSE são divididas em quatro estratégias
principais, de acordo com Manual para o gestor (2015):

i. Formação permanente de Grupo de Trabalho Intersetorial;
ii. Formação de jovens protagonistas para o PSE por meio da metodologia de educação dos pares;

iii. Formação de profissionais da Educação e da Saúde nos temas relativos ao Programa Saúde na
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Escola;
iv. Cursos de educação a distância (EaD) para profissionais.

5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA

O PSE (2015) impõe a construção dialógica de uma rede colaborativa entre a educação e a saúde,
visando um melhor acolhimento, atendimento e acompanhamento dos educandos que são atendidas
pela educação básica pública. Essa articulação não é fácil, porém, necessária. Pois, compreende-se
que pode proporcionar aos sujeitos atendidos pela escola, um maior entendimento sobre a relevância
do cuidado e do desenvolvimento de ações cotidianas que contribuam com a prevenção de doenças,
bem como com o processo de melhoria da qualidade e condições de vida dos sujeitos.

É nesta perspectiva que a Educação em Saúde potencializa o papel da escola como espaço de
formação e emancipação dos sujeitos. Pois, contribui com a construção e difusão social do
conhecimento, visando à realização e promoção de atividades educacionais em saúde, cujo objetivo
central está atrelado a aquisição da autonomia na identificação das necessidades e no
desenvolvimento de mudanças atitudinais, comportamentais e sociais. Tais práticas objetivam estilos
de vida cada vez mais saudáveis e alinhados com a proposta de promoção do bem-estar.

A interface educação e saúde compreende que o processo de aprendizagem dos sujeitos baseia-se nas
especificidades do contexto sócio-histórico-cultural em que estão inseridos, numa relação que
promova a problematização da realidade.

Integrar Educação em Saúde é promover a saúde por meio do desenvolvimento de variadas
estratégias pedagógicas no cotidiano institucional da escola. Para isso, é imprescindível estabelecer
parceria entre educador, educandos, profissionais de saúde e demais membros da comunidade, pois, é
por intermédio dessa parceria que todos poderão participar ativamente do processo de transformação
sócio-educacional dos sujeitos, assim como encontrar alternativas mais apropriadas e mais saudáveis
de existência. Tal possibilidade passa a ser assegurada a partir do rompimento com a concepção de
ensino e aprendizagem bancários, em que o educador estabelece uma relação hierarquizada com os
educandos, bem como é considerado detentor do conhecimento e todo o processo centra-se em sua
figura.

A construção de uma escola promotora de saúde e qualidade de vida não se apresenta como tarefa
simples, considerando as dificuldades encontradas nesse processo, como: choque entre as agendas
dos profissionais da escola e profissionais de saúde, ausência de formação em serviço adequada aos
professores, excesso de responsabilidade e demandas outras que acabam por burocratizar a função
docente, ausência e/ou dificuldade no envolvimento dos pais nas propostas desenvolvidas pela
escola, discrepância entre a realidade vivenciada na escola e as propostas estruturadas pela equipe de
saúde, dentre outras. Esses são alguns dos fatores que corroboram para dificultar a construção de
uma rede colaborativa entre educação e saúde, conforme apontado por Gomes (2009).

A pedagogia libertadora de Freire (2001) contribui com o rompimento da Educação em Saúde numa
perspectiva bancária, pois propõe um trabalho possível de fomentar nos sujeitos atendidos pela
escola, a reflexão crítica sobre o mundo que o cerca, o desenvolvimento da autonomia e um processo
de emancipação. Assim sendo, a pedagogia libertadora parte do processo de problematização da
realidade do educando, estimulando-o a perceber e ler o mundo de modo crítico e reflexivo.

Esse método de ensino e aprendizagem atrela-se a uma relação dialógica entre educador e educando,
que se apresentam como sujeitos aprendentes, numa relação horizontalizada e mediada pelo diálogo
e pela construção coletiva e colaborativa do conhecimento. Isto é, na medida em que privilegia o
diálogo, o método ocasiona um processo comunicativo crítico e reflexivo entre os atores do processo
escolar, já que tanto o educador como os educandos ensinam e aprendem nesse âmbito, ou seja, “o
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educador não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado” (FREIRE, 1987, p. 39).

É por meio de um trabalho pedagógico, dialógico e colaborativo que as ações voltadas para a
conscientização dos sujeitos sobre a necessidade da aquisição de hábitos saudáveis ocorrem, numa
proposta problematizadora da realidade. A esse respeito Libâneo (1983) estabelece que o processo de
aprendizagem escolar não se dissocia da realidade concreta dos educandos, desenvolvendo-se por
intermédio da aproximação crítica e reflexiva do seu contexto.

Por conseguinte, torna-se relevante compreender e valorizar os saberes que os educandos trazem do
contexto sócio-histórico-cultural, no qual estão inseridos. Nesse cenário, o PSE (2015, p. 8)
evidencia que

Nas escolas, o trabalho de promoção da saúde com os estudantes, e também
com professores e funcionários, precisa ter como ponto de partida “o que eles
sabem” e “o que eles podem fazer”. É preciso desenvolver, em cada um a
capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes
e/ou comportamentos adequados para a melhoria da qualidade de vida.

Atrelar educação e saúde é pensar num processo de ensino e aprendizagem capaz de estimular nos
educandos o pensamento crítico e reflexivo sobre a saúde e a necessidade do desenvolvimento de
hábitos saudáveis e atitudes que contribuam com a aquisição de uma melhoria na qualidade de vida.
Assim, compreende-se a importância de um trabalho educativo que possibilite a integração entre
escola e unidade de saúde da família, visando a formação para a cidadania, com participação ativa na
sociedade.

Uma estratégia para a promoção da educação em saúde é o desenvolvimento dos círculos de cultura,
compreendidos por Freire (2001) como uma proposta pedagógica libertadora e democrática, que
propõe um processo de ensino e aprendizagem com caráter transversal e, portanto, sem
fragmentações e impulsionador da tomada de consciência e posicionamento ante a realidade concreta
em que estão inseridos os sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente texto, buscou-se refletir sobre educação em saúde, a partir de uma análise sobre o
Programa Saúde na Escola (PSE). Assim, verificou-se que não se pode abordar a referida temática
sem compreender sua dimensão e caráter complexo, pois, representa um desafio para os profissionais
das duas áreas envolvidas, considerando a dimensão do trabalho que precisa ser implementado, bem
como da necessidade do desenvolvimento e/ou fortalecimento de uma rede colaborativa em educação
e saúde.

A educação em saúde é uma ferramenta promotora de saúde e qualidade de vida para os sujeitos.
Entretanto, as dificuldades encontradas para efetivação da rede colaborativa entre escola e unidade
de saúde tem se constituído como fator preponderante para a realização de práticas desconectadas da
pedagogia libertadora proposta por Freire (2001).

A falta de diálogo entre as equipes (da saúde e educação) e planejamento são fatores que também
dificultam a plena execução do PSE. É importante lançar mão de estratégias para aproximar os temas
das diversas realidades dos estudantes, levando em consideração a faixa etária, as condições
socioeconômicas e aspectos culturais. Assim, pode-se estabelecer a comunicação efetiva, dialógica,
troca de experiências e ressignificação de conceitos e práticas.
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O acompanhamento longitudinal, conforme preconiza o SUS, seria importante também no PSE.
Infelizmente intervenções pontuais são corriqueiras, restritas apenas a alguns dias no ano, no período
destinado ao PSE. A longitudinalidade dessas ações permitiria acompanhar a evolução da
comunidade escolar, intervenções adequadas, criação de vínculo tanto com os educandos quanto com
os profissionais da escola, reforçando a intersetorialidade e muldisciplinariedade.

Por fim, deve-se entender que o processo de adoecimento sofre influência dos determinantes sociais
de saúde, assim é necessário evitar a culpabilização do sujeito e comunidade sobre a precariedade e
miserabilidade de sua existência, pois práticas como essas incorrem em assistência precária à saúde e
dificuldade de diálogo na educação em saúde. As atividades propostas precisam estar atreladas ao
contexto sócio-histórico-cultural em que os sujeitos aprendentes estão inseridos, pois o pensar e o
agir em saúde são influenciados por experiências e crenças de um determinado grupo, e ainda assim,
variam de um indivíduo para o outro.
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