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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objeto as políticas sociais no Brasil com interface educacional, em 

especial, o Programa Saúde na escola – PSE, que se apresenta como uma política intersetorial 

de articulação entre saúde e educação orientando, por meio de um processo de formação 

permanente, atividades educativas nas escolas propondo intervenções na organização do 

trabalho pedagógico das escolas e dos professores. Desenvolvemos uma investigação sobre as 

concepções de educação, formação e organização do trabalho pedagógico dessa política, 

explicitando a que projeto histórico está concatenada. Assim, analisamos as contradições 

existentes entre tais concepções preconizadas nos documentos que nos serviram como fontes 

empíricas (decreto presidencial que instituiu o PSE e os manuais instrutivos) e as possibilidades 

do seu desenvolvimento na realidade da educação escolar. Essa análise desenvolveu-se com 

enfoque histórico dialético tomando como referência a luta de classes, enquanto categoria que 

nos ajuda a compreender a realidade por contradição, tendo em vista que historicamente o modo 

de produção capitalista forja uma existência humana fragmentada em classes sociais que se 

expressam pelas contradições entre capital e trabalho, burguesia e proletariado, que são, por sua 

vez, expressão da exploração do homem pelo homem. Nesse contexto, nos posicionamos para 

uma análise a partir da perspectiva da classe trabalhadora, utilizado o método do materialismo 

histórico dialético. Para sua realização elaboramos o seguinte problema científico: quais os 

nexos e determinações entre a concepção de formação permanente e a concepção de 

organização do trabalho pedagógico da escola e do professor contidas no Programa Saúde na 

Escola? Realizamos uma pesquisa teórica (bibliográfica) tendo delimitado para análise o 

decreto presidencial 6.286/2007 e os Manuais instrutivos do PSE de 2011 e 2013, os quais 

encerram concepções de formação e organização do trabalho pedagógico. Utilizamos como 

técnica a análise de conteúdo orientado pelas categorias de análise: Realidade e Possibilidades. 

Com a pesquisa defendemos que as concepções teóricas (educacionais e pedagógicas) presentes 

no referido material didático e nas propostas de formação presenciais e à distância não 

consideram as determinações sócio-históricas e contradições concernentes à teoria e prática da 

realidade concreta na qual será operacionalizada a intervenção revelando, assim, tendências 

teóricas não críticas, ou seja, que não estão atreladas às necessidades da classe trabalhadora. 

Essas determinações e contradições explicitam-se (1º) na proposta de formação permanente e à 

distância como principal via de capilarização; (2º) na dicotomia teoria-prática para realização 

das atividades; (3º) na inviabilidade do princípio da intersetorialidade com planejamento e 

execução de atividades conjuntas entre profissionais de educação e saúde no âmbito das escolas; 

e (4ª) no financiamento, que tem a rede de saúde como via de gestão do recurso. Além disso, 

(5º) consideramos que o PSE surgiu com uma proposta de atender as necessidades de uma 

população adolescente e jovem que está na escola, porém, as perguntas (os problemas) 

formuladas pelo programa não estão conectadas às necessidades reais da escola, mas sim às 

necessidades de atingir demandas da saúde pública, tendo a escola como lócus privilegiado. 

Deste modo, recai sobre a escola e sobre os professores, responsabilidades que não são 

genuinamente suas. 

 

Palavras-chave: Programa Saúde na Escola; Educação Escolar; Formação; Organização do 

trabalho pedagógico. 



ABSTRACT 

This research was focused social policies in Brazil with educational interface, in particular the 

Health Program at school - PSE, which is presented as an intersectoral policy coordination 

between health and education guided through a process of ongoing formation activities 

education in schools proposing interventions in the organization of the pedagogical work of 

schools and teachers. Developed a research on the concepts of education, training and 

organization of pedagogical work of this policy, explaining that the historical project is 

concatenated. Thus, we analyze the contradictions between such concepts advocated in the 

documents that served as the empirical sources (presidential decree establishing the PSE and 

instructional manuals) and the possibilities of its development in the reality of school education. 

This analysis was developed with dialectical historical approach by reference to the class 

struggle, as a category that helps us understand reality by contradiction, given that historically 

the capitalist mode of production forge a fragmented human existence into classes that are 

expressed the contradictions between capital and labor, bourgeoisie and proletariat, which are, 

in turn, expression of exploitation of man by man. In this context, we stand for an analysis from 

the perspective of the working class, used the method of dialectical historical materialism. For 

its realization we developed the following scientific problem: what are the links between the 

design and determinations of permanent training and the design of the school's pedagogical 

work organization and teacher contained in the School Health Program? We conducted a 

theoretical research (literature) having bounded to analyze the Presidential Decree 6,286 / 2007 

and the 2011 PES instructional manuals and 2013, which contain concepts of training and 

organization of pedagogical work. We use as technical content analysis guided by the analytical 

categories: Reality and Possibilities. With the research argue that the theoretical concepts 

(educational and pedagogical) present in that educational materials and in-person training and 

distance proposals do not consider the socio-historical determinations and contradictions 

concerning the theory and practice of concrete reality in which will be operationalized 

intervention revealing thus not critical theoretical trends, that is, they are not linked to the needs 

of working. These determinations and contradictions are explained, (1) the proposal of 

continuing education and distance as the main route of capillarity; (2) the dichotomy between 

theory and practice in performing their activities; (3) the impracticability of the principle of 

intersectionality with planning and implementation of joint activities between education and 

health professionals within schools; and (4th) in funding, which has the health network as a 

resource management route. In addition, (5) consider that the PSE has come up with a proposal 

to meet the needs of adolescents and youth who are in school, however, the questions 

(problems) by the program are not connected to the real needs of the school, but needs to reach 

demands of public health, with the school as privileged locus. Thus, falls on the school and on 

teachers, responsibilities that are not genuinely yours.. 

Keywords: School Health Program; School Education; Teacher Training; The pedagogical 

work organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Formação de educadores: 

saberes e competências do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe e está relacionado à pesquisa matricial ‘Problemáticas significativas do 

trabalho pedagógico, da produção do conhecimento, das políticas públicas e da formação de 

professores’ desenvolvida na rede LEPEL1 da qual faz parte o Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação Física, Esporte e Lazer (GEPEL/UFS)2, onde ocorreu o desenvolvimento deste 

trabalho.  

Consideramos que a análise teórica da produção das condições materiais da vida 

social deve ser o ponto de partida de um relatório de pesquisa que pretende responder a um 

problema elaborado a partir da realidade concreta. Para ilustrar tal realidade, tomamos 

alguns dados referentes ao acesso à Educação por região, faixa etária e renda no Brasil. 

Dados da Pnad – Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (2011), divulgados em 

2012 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro com mais de 

15 anos estuda em média durante 7,7 anos. Considerando que o Ensino Fundamental no 

Brasil dura nove anos, este tempo médio de estudo não é suficiente para completar tal 

modalidade de ensino. A pesquisa também explicita diferenças entre as regiões brasileiras 

mostrando que na região Sudeste está a média mais alta de anos de estudo dessa população 

com mais de 15 anos que é de 8,4 anos. No Centro-Oeste, essa média é de 8,1 anos e no Sul, 

de 8 anos. O Norte aparece com média de estudo de 7,1 anos e o Nordeste com 6,5 anos3. 

Esses dados nos mostram, geograficamente, a existência de uma desigualdade 

nos anos de estudos entre essas regiões, todavia, quando analisamos esta relação (média de 

                                                 
1 O grupo LEPEL (Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer) insere-se na Linha 

Educação, Cultura Corporal e Lazer do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia. Tem como objeto de estudo a Cultura Corporal e desenvolve projetos de 

ensino-pesquisa-extensão, contribuindo na formação profissional, na produção do conhecimento científico da 

área, nas políticas públicas e na qualidade das intervenções profissionais nos campos de trabalho - educação, 

saúde, lazer, comunicação. Está inscrito no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do Brasil – CNPq. Mais 

informações em http://www.lepel.ufba.br/index.htm. 
2 O GEPEL compõe a Rede LEPEL, da qual é o Grupo originário, e tem por objetivo o estímulo ao trabalho 

coletivo de diferentes grupos e instituições para, numa perspectiva de conjunto, buscar enfrentar os desafios 

postos à ciência no século XXI, num momento de aprofundamento da barbárie em escala global em decorrência 

da mundialização do capital. O Grupo é cadastrado no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do Brasil do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e inserido no programa de Pós-

Graduação em Educação da UFS. Mais informações em www.gepelufs1.wordpress.com.  
3 Texto elaborado a partir da leitura  da síntese de indicadores da  PNAD 2011 divulgada em 

www.ibge.gov.br/home/.../00000010135709212012572220530659.pdf. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/eventos/pnad-2011/
http://www.lepel.ufba.br/index.htm
http://www.gepelufs1.wordpress.com/


13 

 

anos de estudo) para além da categoria região tomando como outra referência a categoria 

renda é possível verificar a continuação da desigualdade do processo de escolarização na 

idade certa em níveis mais preocupantes, pois notamos que a defasagem escolar no ensino 

médio varia de acordo com a região do país e situação socioeconômica.  

Na região Norte, apenas 41,3% dos alunos têm idade apropriada para essa 

modalidade de ensino. Já no Sudeste, 59,8% dos jovens entre 15 e 17 anos cursam a última 

etapa da educação básica. Entre os 20% mais pobres, 36,8% dos jovens cursam os anos finais 

da educação básica na idade certa, enquanto entre os 20% mais ricos, esse número salta para 

74,5%.4 

Estes dados nos mostram claramente que o acesso ao patrimônio 

socioeconômico e cultural historicamente acumulado não é igual entre os seres humanos no 

modo de produção capitalista, ratificando também na educação as características de uma 

sociedade de classes. Cabe ressaltar que os dados citados refletem um momento histórico 

mundial marcado por mudanças estruturais, que continuam em desenvolvimento, no campo 

econômico, político e ideológico. Frigotto e Ciavatta (2003. p. 94) analisam que “essas 

mudanças se explicitam por uma tríplice crise: do sistema capital, ético-política e teórica”. 

Vale observar que compreendemos por crise ético-política a centralidade no individualismo 

e na busca ascendente de concentração riquezas a serviço do capital em contradição aos 

interesses da classe trabalhadora; e por crise teórica a produção de conhecimento que não 

atende às necessidades da realidade concreta. Contudo, considerando tais crises, os autores 

citados reiteram que há predominância da crise do capital na determinação das relações 

sociais, sobretudo nesse momento histórico – final do século XX e início do século XXI – 

visto que, a queda das taxas históricas de lucro e exploração impulsionaram um novo ciclo 

de acumulação capitalista no qual se assevera uma competição entre os grandes grupos 

econômicos na busca de maior concentração de riqueza, ciência e tecnologia de ponta, ou 

seja, um ciclo ainda mais excludente.  

Neste contexto, visando legitimar e esconder, pela formação de um (pseudo) 

consenso, as contradições postas pela crise do capital temos um cenário ideal para a 

instauração da noção de globalização neoliberal, que para Sousa Santos (2002, p.13) 

corresponde: 

                                                 
4 Esta elaboração foi feita a partir do retrato dos indicadores sociais relacionados à Educação no Brasil 

disponível em: http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_educacao.html. 
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[...] a um novo regime de acumulação do capital, um regime mais 

intensamente globalizado que os anteriores, que visa, por um lado, 

dessocializar o capital libertando-o dos vínculos sociais e políticos que no 

passado garantiram alguma distribuição social, e por outro lado submeter 

a sociedade no seu todo à lei do valor, no pressuposto de que toda atividade 

social é mais bem organizada quando organizada sob a forma de mercado. 

A consequência principal dessa dupla transformação é a distribuição 

extremamente desigual dos custos e das oportunidades produzidos pela 

globalização neoliberal no interior do sistema mundial, residindo aí a razão 

do aumento exponencial das desigualdades sociais entre países ricos e 

países pobres e entre ricos e pobres no interior do mesmo país. 

 

Deste modo, essa noção de globalização neoliberal traveste-se socialmente de 

uma concepção de democracia popular e liberdade de mercado como fomento a uma maior 

equidade entre as classes sociais, com vistas ao “alívio da pobreza”. Para regular as relações 

sociais pautadas nessa concepção emergem as organizações internacionais, capitaneadas 

pelos grandes grupos econômicos, que o farão por meio do financiamento/fomento de 

políticas sociais que exercerão funções concatenadas ao grau de desenvolvimento do modelo 

socioeconômico vigente submetendo à sua agenda (econômica, política, educacional, etc.) 

outros países que na periferia do capitalismo buscam “um lugar ao sol”. 

A partir desta análise tomamos como referência no desenvolvimento dessa 

pesquisa, a luta de classes, enquanto categoria necessária para a compreensão da realidade 

concreta por e pela contradição, tendo em vista que historicamente o modo de produção 

capitalista forja uma existência humana fragmentada em classes sociais que se expressam 

pelas contradições entre capital e trabalho, burguesia e proletariado, que são, por sua vez, 

expressão da exploração do homem pelo homem. Nesse contexto, nos posicionamos para 

uma análise a partir da perspectiva da classe trabalhadora por considerarmos que esta carrega 

a possibilidade histórica da emancipação humana5. 

Diante do exposto, compreendemos que no bojo das políticas sociais a educação 

sofre, também, a determinação do conflito de interesses que caracteriza a sociedade de 

classes. Por esse viés, corroboramos com a análise de que 

 

                                                 
5 Compreendemos emancipação humana a partir da classe trabalhadora é o desenvolvimento de “uma 

compreensão de homem como ser ativo e criativo, prático, que se transforma na medida em que transforma o 

mundo por sua ação material e social. Une-se, aí, a compreensão teórica à ação real com vistas à transformação 

radical da sociedade. (LACKS, 2004. p. 16-17). 
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Ao longo da história, a educação redefine seu papel reprodutor/inovador 

da sociabilidade humana. Adapta-se aos modos de formação técnica e 

comportamental adequados à produção e à reprodução das formas 

particulares de organização do trabalho e da vida. O processo educativo 

forma as aptidões e comportamentos que lhes são necessários, e a escola é 

um de seus locus privilegiados.” (SHIROMA, 2007. p. 9). 

 

Esta redefinição constante do papel da educação no modo de sociabilidade em 

que vivemos, pode nos revelar a estrutura e as funções intrínsecas das políticas sociais, em 

especial as políticas educacionais corroborando com o modelo de sociedade em que se 

desenvolvem e assim, poderemos explicitar uma estreita relação das políticas educacionais 

com os interesses de determinado grupo – os burgueses. Nesse sentido, há de se reconhecer 

que as políticas sociais demandam grandes e diversos recursos e assumem um caráter 

político interventivo no desenvolvimento das relações sociais.  

Neste universo, as políticas educacionais, por intervirem diretamente no 

processo de formação humana, ou seja, no processo de educação, aqui compreendida como 

“o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” (SAVIANI, 2005. p.17), 

exercem um papel estratégico na sociedade capitalista. Reconhecendo a importância da 

educação, o Estado burguês aponta para a necessidade de maior controle sobre esse aparato 

social e vislumbra a possibilidade de potencializar ações de outras áreas utilizando a escola, 

visto que, nela está sendo constituída a consciência social dos futuros trabalhadores. Uma 

das áreas muito exploradas no conjunto das políticas sociais com interface educacional são 

as políticas de saúde com grande fatia dos recursos públicos destinados a programas e 

projetos de prevenção, promoção e atenção à saúde.  Sobretudo nos eixos de prevenção e 

promoção da saúde, existe estreita relação com a educação desencadeando atividades 

educativas de profissionais de saúde diretamente nas instituições de ensino, visto que há um 

conjunto de demandas da saúde pública com metas metodologicamente pré-estabelecidas 

que encontram na escola um espaço privilegiado para realização de atividades coletivas e 

cumprimento de tais metas em tempo reduzido, configurando o que se chama de 

intersetorialidade.  

Assim sendo, temos um processo de determinações múltiplas entre saúde e 

educação que, em última instância, privilegia-se demandas da saúde que são impostas à 

educação de modo travestido com o termo intersetorialidade podendo suprimir demandas e 
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prioridades da própria escola. No Brasil, o marco legal mais recente que referenda a relação 

entre saúde e educação é o decreto federal nº 6.286/20076 que instituiu o Programa Saúde na 

Escola – PSE. O Manual Instrutivo do PSE 2013 traz um conjunto de ações a serem 

realizadas nas escolas por profissionais de educação e saúde categorizando-as em ações 

essenciais e ações optativas. Estas ações, que em conjunto corroboram com a nossa reflexão 

sobre a priorização de demandas da saúde no espaço escolar no desenvolvimento do PSE, 

são apresentadas da seguinte forma: 

 

Para o ano de 2013 o Programa Saúde na Escola terá ações essenciais e 

optativas. As ações buscam atender de forma integral a saúde dos escolares 

e devem ser planejadas a partir do diagnóstico das necessidades de saúde 

do território onde vivem os educandos. As ações essenciais são vinculadas 

a Programas prioritários do governo federal, são de pactuação obrigatória 

e o registro nos sistemas de monitoramento será considerado para o alcance 

das metas e repasse de recurso financeiro. As ações essenciais estão 

vinculadas aos seguintes Programas do Governo Federal: Plano Brasil sem 

Miséria e sua ação Brasil Carinhoso; Projeto Olhar Brasil, Programa Brasil 

Sorridente e Programa Crack: é possível vencer. As ações optativas, que 

não estão vinculadas a Programas prioritários do Governo Federal, são de 

livre pactuação e seu registro nos sistemas de monitoramento não será 

considerado para repasse de incentivo financeiro. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. p.9). 

 

Como vemos, esta categorização de ações mostra-se contraditória, visto que, 

deve-se considerar um diagnóstico de necessidades locais onde serão implementadas 

objetivando atender de “forma integral” a saúde dos educandos, porém, aponta-se para uma 

vinculação obrigatória a programas prioritários do governo federal, pois a adesão ao 

                                                 
6 Art. 1o  Fica instituído, 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. 

Art. 2o  São objetivos do PSE: 

I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer 

a relação entre as redes públicas de saúde e de educação; 

II - articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica pública, 

de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a 

utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; 

III - contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos; 

IV - contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos 

direitos humanos; 

V - fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o 

pleno desenvolvimento escolar; 

VI - promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações 

sobre as condições de saúde dos estudantes; e 

VII - fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três níveis de 

governo. 
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Programa e captação de recursos só acontecerá com a pactuação de tais ações. Entre as ações 

consideradas essenciais temos: 1) Avaliação antropométrica, Avaliação da saúde bucal, 2) 

Avaliação oftalmológica, 3) Verificação da situação vacinal, 4) Promoção da segurança 

alimentar e da alimentação saudável, 5) Promoção da saúde mental no território escolar, 6) 

Promoção da cultura de paz e direitos humanos etc. Deste modo, constatamos que o 

momento preponderante na articulação das demandas do PSE é a Saúde, o que pode suprimir 

demandas pedagógicas da escola, visto que demanda-se um tempo pedagógico necessário 

para a sua realização. 

Portanto, temos em pleno desenvolvimento institucional um Programa que traz 

uma proposta de aproximar profissionais de educação e saúde que trabalham em determinada 

localidade (território) com vistas a mitigar fatores que configuram vulnerabilidades 

concernentes à saúde de crianças, adolescentes e jovens de escolas públicas. É sobre este 

programa que nos debruçaremos neste relatório de pesquisa compreendendo que o mesmo 

constitui uma política social de interface educacional que propõe intervenções pedagógicas 

voltadas para as questões de saúde dos educandos, e com isso relaciona-se diretamente com 

a organização do trabalho pedagógico, utilizando-se de propostas de formação de 

professores e profissionais de saúde como um de seus componentes de ação. 

Neste contexto, consideramos relevante indagar e investigar as concepções e 

fundamentações ideológicas e educacionais gerais dessa política, explicitando a que projeto 

histórico está concatenada, como se estabelecem as relações entre a concepção de 

organização do trabalho dos profissionais de saúde e a concepção de organização do trabalho 

pedagógico mediados pela concepção de formação do programa e assim, podermos elaborar 

uma análise crítica que explicite as contradições existentes entre as concepções de formação 

e organização do trabalho pedagógico preconizadas/idealizadas nos documentos de 

diretrizes e as possibilidades do seu desenvolvimento na realidade da educação escolar. 

Como temos um posicionamento a partir da classe trabalhadora, adotaremos uma concepção 

marxista de crítica, que segundo Enguita apud Freitas (1995, p. 65-66): 

 

(...) tem que ser construída por oposição a uma realidade concreta e não a 

partir de um plano teórico. [...] Em segundo lugar tal crítica é materialista 

[...] deve conduzir-se sobre o real, em dado momento histórico concreto. 

Em terceiro lugar deve estar inserida em uma totalidade – totalidade 

histórica e social [...]. em quarto lugar a crítica deve mostrar a relação entre 

os valores educativos e as condições materiais subjacentes a eles e 

contribuir para a destruição de tais bases. [...] em quinto lugar, a própria 
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análise econômica terá muito a dizer, situando a educação dentro do 

processo de produção e reprodução do capital e do valor, bem como 

explicitando qual papel ela joga nesse processo. E, finalmente em sexto 

lugar, há que se compreender a valoração crítica da educação realmente 

existente, das idéias dominantes e outros aspectos da vida social que 

contribuem para os fracassos e sucessos no campo da educação. Trata-se 

de localizar as tendências já existentes dentro da própria sociedade atual 

que permitam prever e delimitar o que serão, uma vez livre de travas, as 

tendências da educação do futuro. (FREITAS, 1995, p. 65-66) 

 

Nesta perspectiva, considerando a construção sócio histórica recente do PSE a 

partir da década de 1990, vemos como essa aproximação institucional se desenvolveu nos 

programas vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS – do Brasil e nas Leis de diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira – LDB. Cabe ressaltar que no início do século XX, a 

institucionalização da Educação e Saúde ocorreu de modo conjunto, como nos informa 

Eneida Otto Shiroma. 

 

“ Uma das primeiras medidas do Governo Provisório instalado com a 

revolução de 1930 foi de criar o Ministério dos Negócios da Educação e 

da Saúde Pública – (...) – conferindo à União poder para exercer sua tutela 

sobre os vários domínios do ensino no país. Tratava-se de adaptar a 

educação a diretrizes que, notadamente a partir daí, se definiam tanto no 

campo político quanto no educacional. O objetivo era o de criar um ensino 

mais adequado à modernização que se almejava para o país e que se 

constituísse em complemento da obra revolucionária, orientando e 

organizando a nova nacionalidade a ser construída.” (SHIROMA, 2007. p. 

16). 

   

Por outro lado, também encontramos uma discussão acerca da saúde dos 

educandos nas escolas, por meio dos livros didáticos de ciências e biologia que tratam as 

questões de saúde sob um viés predominantemente biológico desconectado das questões 

socioeconômicas, que por sua vez refletem uma seleção e organização de conteúdos 

concatenados a um currículo mínimo estabelecido por leis de diretrizes e bases da educação. 

Além disso, é constatado historicamente um conjunto de atividades e práticas educativas 

com intervenção de profissionais de saúde nas escolas, até mesmo pelo fato de que em muitas 

comunidades as Escolas coexistem com Unidades Básicas de Saúde (UBS) atendendo 

praticamente ao mesmo público. O Programa Saúde da Família – PSF, implementado na 

década de 1990, constituinte do Sistema Único de saúde – SUS do Brasil institui entre seus 

eixos atividades de educação em saúde coletiva (palestras, oficinas, seminários etc) a serem 
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realizadas por profissionais de saúde nas comunidades, incluindo as escolas entre os 

principais locais de atuação. Deste modo, ratifica-se que essa prática de intersetorialidade, 

em voga atualmente, está apenas sendo reconfigurada. 

Nas duas últimas leis de diretrizes e bases da educação brasileira – LDB vemos 

que a relação entre educação e saúde é explícita. Na década de 1970, com a lei 5.692/71, foi 

instituído o programa de saúde no âmbito do sistema educacional, que era composto pela 

disciplina “programa de saúde” cujo responsável era o professor de ciências e a “prática de 

saúde” que deveria ser desenvolvida por técnicos de saúde. Cabe lembrar que o objetivo 

dessa lei era o de reordenar o sistema educacional básico do país que, naquela conjuntura 

política, fora considerado elemento importante na realização de uma nova ordem social, 

política e econômica frente às portas do militarismo em proeminência. 

Na segunda metade da década de 1990, foram instituídos os parâmetros 

curriculares nacionais (PCNs) que introduziram os temas transversais no currículo brasileiro 

por meio da LDB nº 9394/96. Entre os temas transversais temos novamente estreita relação 

entre educação e saúde, sobretudo, nos temas orientação sexual, meio ambiente e saúde. 

Ressaltamos que o contexto histórico-social e econômico da promulgação desta LDB é um 

contexto no qual o Estado centralizador era considerado um entrave para o desenvolvimento 

do país. Deste modo 

 

O Estado passa por um esvaziamento de suas competências, sendo que as 

políticas outrora comandadas por ele passam para a incumbência da 

sociedade civil: a avalanche do neoliberalismo culmina com o 

empobrecimento das ofertas sociais – dentre as quais a educação. [...] no 

Brasil ocorre principalmente na década de 80, com o final da ditadura, um 

"enxugamento" desse Estado: as políticas públicas de providência das 

necessidades sociais (saúde, lazer, educação) passam a ser uma 

responsabilidade maior do capital privado que dos recursos públicos, os 

quais se transferem grandemente para financiamento da esfera particular. 

[...] A maior preocupação agora deixa de ser a projeção da nação no 

mercado mundial, padronizado pela emancipação do capitalismo, passando 

a centrar-se grandemente na movimentação mundial em favor do 

atendimento das necessidades humanas básicas – educacionais inclusive – 

fundadas nas perspectivas apontadas por ícones econômicos como FMI e 

Banco Mundial e ícones sociais como UNESCO, UNICEF, ONU. 

(MAZANTE, 2005, p. 75) 

 

Neste contexto, foram instituídos no Brasil vários programas e projetos, 

vinculados à área de saúde, destinados à população adolescente e jovem das escolas públicas. 
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Entre os mais recentes, podemos citar o Programa Brasil Sorridente (de saúde bucal), o 

Projeto Olhar Brasil (de saúde oftalmológica), o Projeto Consultórios Itinerantes para 

consultas odontológicas e oftalmológicas nas escolas públicas, o Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas – SPE de iniciativa dos Ministérios da Educação e Saúde para o desenvolvimento 

de atividades relacionadas à saúde sexual e reprodutiva e atenção ao uso de drogas e o 

Programa Saúde na Escola - PSE, que foi instituído pelo decreto federal nº 6.286/2007 

anteriormente citado, com a proposta de reunir todas as demais iniciativas institucionais de 

aproximação entre educação e saúde, por meio de três componentes7 operacionais. 

 Lançado com a proposta de ser um programa articulador das demais políticas 

de prevenção, promoção e educação em saúde, o Programa Saúde na Escola tem sua 

abrangência e capilaridade reveladas nos dados dos Ministérios da Educação e da Saúde que 

apontam 2.495 municípios brasileiros pactuados em 2012 envolvendo 53.848 escolas 

públicas da educação básica e 14.439 equipes de saúde da família atuando em articulação 

com professores e gestores escolares para cumprimento das metas pactuadas entre os 

municípios e os ministérios da educação e da saúde. Considerando que cada município 

recebeu R$ 7.035,00 (sete mil e 35 reais) por equipe de saúde da família cadastrada no 

programa, tivemos um financiamento de R$ 100.945.215,00 (cem milhões novecentos e 

quarenta e cinco mil e duzentos e quinze reais) para realização de atividades concernentes 

ao PSE no ano de 2012 no Brasil. Em Sergipe foram 71 municípios e 823 escolas públicas 

com adesão. Destes, 64 receberam recurso do governo federal destinado ao PSE, os demais 

não finalizaram a pactuação de metas junto aos ministérios e não receberam recursos 

financeiros. Dados do fundo nacional de saúde - FNS informam que o montante recebido 

em todo o Estado foi de R$ 1.969.530,00 (um milhão novecentos e sessenta e nove mil e 

                                                 
7 COMPONENTE I – AVALIAÇÃO CLÍNICA E PSICOSSOCIAL 

As ações do ponto de vista epidemiológico que são prioritárias para os educandos são abaixo listadas: 

Avaliação antropométrica; Atualização do calendário vacinal; Detecção precoce de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS); Detecção precoce de agravos de saúde negligenciados (prevalentes na região: hanseníase, 

tuberculose, malária etc.); Avaliação oftalmológica; Avaliação auditiva; Avaliação nutricional; Avaliação da 

saúde bucal; Avaliação psicossocial. 

COMPONENTE II – PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE 

Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; Promoção das práticas corporais e 

atividade física nas escolas; Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE): educação para a saúde sexual, saúde 

reprodutiva e prevenção das DST/aids; Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool e 

tabaco e outras drogas; Promoção da cultura de paz e prevenção das violências; e Promoção da saúde ambiental 

e desenvolvimento sustentável. 

COMPONENTE III – FORMAÇÃO PERMANENTE 
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quinhentos e trinta reais).  

No processo de adesão realizado em 2011 para o exercício de 2012, nem todos 

os municípios puderam aderir ao PSE porque não atendiam aos critérios estabelecidos pelos 

ministérios da educação e saúde para adesão. Estes critérios estavam relacionados ao índice 

de desenvolvimento da educação básica – IDEB municipal, à cobertura do programa saúde 

da família – PSF e à adesão municipal ao programa mais educação. Segundo dados do 

SIMEC, As metas pactuadas no Brasil para 2011/2012 nos componentes de ação do 

programa envolveram 8.273.272 educandos em ações relacionadas ao componente I 

(avaliação clínica e psicossocial) e 11.946.778 estudantes em atividades relacionadas ao 

componente II (promoção e prevenção à saúde). 

Em fevereiro de 2013 o Grupo de Trabalho Intersetorial Federal – GTIF8 do 

PSE realizou uma vídeo conferência com todos os Estados da federação e o distrito federal 

na qual divulgou a universalização do PSE. Ou seja, todos os municípios brasileiros poderão 

aderir ao PSE, não haverá mais critérios de corte para adesão. Como vemos, mesmo sendo 

um programa incipiente, o PSE apresenta uma tendência a tornar-se hegemônico no que 

concerne às ações de educação em saúde nas escolas públicas e com o fortalecimento da sua 

proposta de formação, emerge a possibilidade e/ou intencionalidade do programa se tornar 

uma via de formação de consciência, haja visto que as estratégias utilizadas encerram uma 

concepção de formação humana e estão apoiadas em uma determinada teoria educacional e 

pedagógica a serem investigadas. A publicação “PSE passo a passo”, que contém as 

diretrizes do programa, disponível no link do PSE nos sites dos Ministérios da Educação e 

Saúde nos informa 

 

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 

                                                 
8 Grupo de Trabalho Intersetorial Federal – GTIF: responsável pela Coordenação do PSE em nível nacional no 

âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Compete ao GTI Federal: 

I – Garantir a agenda da Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Ecola (CIESE) com representantes do 

Conass, Conasems, Consed, Undime, áreas da educação e da saúde, e participação social responsável pelo 

acompanhamento da execução do PSE; II – Promover, respeitadas as competências próprias de cada ministério, 

a articulação entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e o SUS; III – Subsidiar o planejamento 

integrado das ações do PSE nos municípios entre o SUS e o sistema de ensino público, no nível da educação 

básica; IV – Subsidiar a formulação das propostas de educação permanente dos profissionais de saúde e da 

educação básica para implementação das ações do PSE; V – Apoiar os gestores estaduais e municipais na 

articulação, planejamento e implementação das ações do PSE; VI – Estabelecer, em parceria com as entidades 

e associações representativas dos secretários estaduais e municipais de Saúde e de Educação, os instrumentos 

e os indicadores de avaliação do PSE; VII – Definir as prioridades e metas de atendimento do PSE 
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permanente. Nesse sentido, são utilizadas as seguintes estratégias: a) 

Formação do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI); b) Formação de 

Jovens Protagonistas para o PSE/SPE; c) Formação de profissionais da 

educação e saúde nos temas relativos ao Programa Saúde na Escola; d) 

Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas 

Públicas; e) Rede Universidade Aberta do Brasil - O Ministério da 

Educação (MEC), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Ensino Superior (Capes), institui a Rede de Educação para a 

Diversidade (Rede) com ações implementadas por instituições públicas de 

educação superior (IPES) [...] Especificamente para atender à demanda dos 

profissionais do PSE está disponível o curso de especialização 

“FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE”. (BRASIL, Ministério da 

Saúde, 2011, pp. 18-19) 

 

Considerando que tais propostas de formação serão implementadas com 

profissionais de educação e saúde para atuação nas escolas, temos uma estreita relação do 

PSE com a organização do trabalho pedagógico. Esta relação despertou o interesse pelo 

presente estudo, visto que, na minha prática enquanto professor de educação básica no 

Colégio Estadual Governador Albano Franco, localizado na periferia de Aracaju, 

enfrentamos enormes dificuldades para operacionalização real dos objetivos preconizados 

nas diretrizes do referido programa com efeito na organização do trabalho pedagógico da 

escola e dos professores, revelando problemas na relação teoria e prática. Porém, os dados 

publicados nos últimos cinco anos pelos Ministérios da Educação e Saúde, e pela Secretaria 

de Estado da Educação concernentes à inserção do PSE nas escolas públicas não demonstram 

a realidade concreta, revelando uma aparência quantitativa de grande avanço dessa política 

educacional.  

Porém, esse avanço quantitativo revela-se como uma problemática no contexto 

escolar quando percebemos que muitas ações preconizadas nas diretrizes do programa não 

são exequíveis numa parcela significativa de escolas. Isso ocorre por múltiplas 

determinações, entre as quais podemos citar a precariedade da estrutura física e 

organizacional da escola, o modelo de gestão dos recursos para realização das atividades 

sediado na saúde municipal, pouco conhecimento (fundamentação teórica) das temáticas a 

serem trabalhadas por grande parte dos profissionais, dificuldades de articulação real entre 

os profissionais de educação e saúde, o princípio de territorialidade existente apenas na 

gestão da saúde etc. 

A partir dessa inquietação, observamos que temos em evidência um processo de 

relações complexas de reconhecimento do que é determinado por uma política pública para 
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a organização do trabalho pedagógico nas escolas e, numa análise a partir da educação, 

compreendemos que a organização do trabalho pedagógico deve ser momento predominante, 

pois é nela que se materializa ou não o programa. Porém, cabe lembrar que neste estudo, nos 

deteremos às concepções subjacentes à organização do trabalho pedagógico, a qual se 

materializa por tensões teórico-práticas. 

Vale ressaltar que tais dificuldades foram vivenciadas ao longo de uma prática 

pedagógica como docente da educação básica das redes públicas municipal de Aracaju – 

desde 2002 – e estadual de Sergipe – de 2004 a 2007 – e ainda, como coordenador do 

Programa Saúde na Escola – PSE, na Secretaria de Estado da Educação de Sergipe a partir 

de 2007.  Assim sendo, consideramos a nossa prática para investigarmos uma situação 

problema revelada pelas contradições das concepções de formação e organização do trabalho 

pedagógico operacionalizada na realidade concreta da práxis pedagógica para mergulharmos 

num contexto teórico discutindo as concepções ideológicas e pedagógicas dessa política 

social. Nesse contexto, formulamos a intenção de pesquisa considerando que: 

[...]Os projetos de pesquisa se caracterizam por organizarem os 

procedimentos para conseguir a elaboração do diagnóstico exaustivo sobre 

um problema concreto, localizado no mundo da necessidade humana. O 

mundo da necessidade por ser complexo, aberto e desafiante, exige 

procedimentos que exigem um rigor lógico. Esse rigor deve acompanhar 

os diversos passos que vão desde a localização do problema, sua 

transformação em questões e perguntas à elaboração das respostas para 

esses problemas [...].” (GAMBOA, s/d, s/p). 

 

Deste modo, temos como propósito mediato, analisar o caráter político educacional 

interventivo que o programa desenvolve no âmbito da organização do trabalho pedagógico 

por meio do processo de formação permanente preconizado nas suas diretrizes. Perseguindo 

tal propósito, tomaremos como problema de investigação: quais os nexos e determinações 

entre a concepção de formação e a concepção de organização do trabalho pedagógico da 

escola e do professor contidas no Programa Saúde na Escola? 

Para elaborar a nossa hipótese, partimos do entendimento de que as propostas 

metodológicas de formação e o material instrutivo do PSE tem o objetivo de orientar a 

organização do trabalho pedagógico, sistematizando o trato com o conhecimento. Deste 

modo, apontamos a hipótese de que as concepções teóricas, que fundamentam a prática 

pedagógica, presentes no referido material didático e nas propostas de formação presenciais 

e à distância, não consideram as determinações sócio históricas e contradições concernentes 
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a teoria e prática da realidade concreta na qual será operacionalizada a intervenção 

revelando, assim, tendências teóricas não críticas, ou seja, que não estão atreladas às 

necessidades da classe trabalhadora. Além disso, consideramos que o PSE/SPE surgiu com 

uma proposta de atender as necessidades de uma população adolescente e jovem que está na 

escola, porém, as perguntas (os problemas) formuladas pelo programa não estão conectadas 

às necessidades reais da escola, mas sim às necessidades de atingir demandas da saúde 

pública, tendo a escola como lócus privilegiado. Deste modo, recai sobre a escola e sobre os 

professores, responsabilidades que não são genuinamente suas. A esse respeito Saviani nos 

informa 

 

Tais programas acabam colocando sob a responsabilidade da educação 

uma série de problemas que não são especificamente educacionais, o que 

significa, na verdade, a persistência da crença ingênua no poder redentor 

da educação em relação à sociedade. Assim, se a educação se revelou 

incapaz de redimir a humanidade através da ação pedagógica não se trata 

de reconhecer seus limites, mas de alargá-los: atribui-se, então à educação 

um conjunto de papéis que no limite abarcam as diferentes modalidades de 

política social. A consequência é a pulverização de esforços e recursos com 

resultados praticamente nulos do ponto de vista propriamente educacional. 

(SAVIANI, 2009, p. 30). 

 

Tendo em vista que essa estreita relação do PSE com a Organização do Trabalho 

Pedagógico por meio das propostas de formação preconizadas corroboram com a análise de 

Saviani, faz-se necessária a realização de uma pesquisa sobre o que vem sendo investigado 

e publicado recentemente no mundo acadêmico acerca do nosso objeto de estudo. 

Para identificação da produção científica acerca desse objeto, uma pesquisa foi 

realizada no banco de teses e dissertações da CAPES em 01 de outubro de 2012 tendo como 

critério/assunto de pesquisa/busca: “organização do trabalho pedagógico e projeto saúde e 

prevenção nas escolas”. No universo de oitenta e quatro produções encontradas, fizemos 

um recorte temporal a partir do ano de 2004 pelo fato de que este foi o ano no qual o SPE 

foi lançado oficialmente para todo o território nacional pelos ministérios da educação e 

saúde. Assim sendo, nesta primeira busca, encontramos apenas duas dissertações de 

mestrado: uma defendida no núcleo de pós-graduação em enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás – UFGO que tinha a finalidade de investigar a inserção da temática 
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sexualidade no contexto escolar da rede pública de ensino em Goiânia. A autora cita, no 

resumo, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas e o Programa Saúde nas Escolas como 

programas governamentais que contribuem para a inserção da temática sexualidade no 

cotidiano escolar e que os mesmos foram fortalecidos na escola a partir da pesquisa 

realizada. A outra dissertação foi desenvolvida no Núcleo de Pós-Graduação em Saúde da 

Universidade do Vale do Itajaí com objetivo de identificar o desenvolvimento de 

competências para promoção e educação em saúde nas práticas curriculares em nível técnico 

de Enfermagem. 

Quando trocamos o critério/assunto de pesquisa/busca para “organização do 

trabalho pedagógico e programa saúde na escola”, encontramos dezoito publicações, sendo 

que doze (seis teses de doutorado e seis dissertações de mestrado) foram defendidas em 

núcleos de pós-graduação em educação e as outras seis pesquisas (quatro mestrados e dois 

doutorados) foram desenvolvidas em núcleos de pós-graduação em saúde.  Cabe assinalar 

que os resumos desses trabalhos não faziam referência ao nosso objeto.  

No Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe 

– NPGED/UFS foi defendida em 2011 uma dissertação de mestrado cujo objetivo foi 

analisar as concepções/contradições dos coordenadores/facilitadores(as) e professores(as) 

envolvidos(as) com a implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em Aracaju. 

O autor buscou confirmar a hipótese de que a implementação do SPE em Aracaju apresenta 

dificuldades em relação à concretização total dos objetivos propostos e concluiu, utilizando-

se entrevistas semi estruturadas com professores e coordenadores do SPE, que tais objetivos 

não estão sendo alcançados totalmente devido à redução da carga horária na formação 

continuada; rejeição em abordar as temáticas do SPE por muitos professores; falta de 

participação dos profissionais de saúde; descaso da gestão escolar; e a falta de atividades 

direcionadas para alunos com necessidades educacionais especiais. 

Cabe ressaltar que a expressão “Organização do trabalho pedagógico” utilizada 

como critério/assunto de pesquisa/busca é uma formulação recente elaborada pelo Prof. Dr. 

Luiz Carlos de Freitas que propõe a subsunção do termo didática defendendo que 

  

A teoria pedagógica, no entanto, não se limita à “didática geral”, antes, esta 

última é uma das preocupações da teoria pedagógica. Preferimos, deste 

ponto em diante, trabalhar com esta significação mais ampla, situando o 

que hoje se chama “didática” em horizontes maiores. Essa ampliação 

conceitual passa por localizar, no interior da teoria pedagógica, uma área 
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que denominaremos de Organização do Trabalho Pedagógico” (FREITAS, 

1995, p. 94). 

 

Deste modo, no processo de investigação de estudos anteriores relacionados ao 

nosso objeto, fizemos também uma busca com os mesmos critérios/assuntos expostos 

anteriormente, porém, substituindo a expressão Organização do Trabalho Pedagógico pelo 

termo didática, considerando também, o recorte temporal anteriormente citado. Com o 

critério/assunto de pesquisa/busca didática e Programa saúde na Escola foram encontrados 

trinta e seis trabalhos dos quais quinze (seis teses e nove dissertações) foram realizados na 

área de ciências da saúde, quatro publicações (uma tese e três dissertações) em áreas diversas 

(Meio ambiente/desenvolvimento sustentável, engenharia civil e informática) e dezessete 

pesquisas (quatro teses e treze dissertações) desenvolvidas em núcleos de pós-graduação em 

educação. Entre os trabalhos desenvolvidos na área da educação, predominaram análises de 

livros didáticos. 

Da mesma forma que fizemos anteriormente, trocamos o critério/assunto de 

pesquisa/busca para didática e Projeto saúde e prevenção nas Escolas e obtivemos quatro 

publicações das quais, três (uma tese e duas dissertações) na área da saúde e uma dissertação 

de mestrado em educação que tinha o objetivo de identificar as representações sociais da 

AIDS com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental em uma escola municipal de Ribeirão 

Preto. 

Para filtrar ainda mais essa investigação dos estudos anteriores, refizemos a 

pesquisa com os quatro assuntos de busca expostos e tomamos como novo critério de 

pesquisa, ao invés de qualquer palavra do assunto, acrescentamos o filtro “expressão exata”, 

e desta forma, não foi encontrado nenhum resumo no banco de teses e dissertações. 

Constatamos também que dos sessenta trabalhos publicados a partir de 2004, apenas cinco 

pesquisas foram realizadas no nordeste (três na UFPB, uma na UFS e uma na UFCE) e uma 

pesquisa foi realizada no norte do país na UFPA. 

Como vemos a produção científica encontrada, mesmo quando oriunda de 

núcleos de pós-graduação em educação, não analisa a organização do trabalho pedagógico 

como organização global da escola nem enquanto práxis pedagógica de sala de aula como 

elemento que possa demonstrar as concepções político ideológicas da referida política 

pública. Além disso, há uma predominância de análises a partir de categorias da saúde 

fragmentando e isolando o conhecimento, o que impede a noção de totalidade nas análises. 
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Temos, então, uma característica do modelo de mundialização da educação a partir do ponto 

de vista do capital, na qual, a necessidade de desenvolvimento da educação incutida no 

imaginário social com o processo de globalização demanda o desenvolvimento de pesquisas 

fragmentárias, visto que o processo de formação humana deverá se adequar a esta nova 

ordem mundial. Mais uma vez a escola é vista como veículo para disseminação de políticas 

“benfeitoras” para a comunidade. Porém, os países que não tiverem condições econômicas 

para subsidiarem esse desenvolvimento, deverão buscar ajuda na cooperação internacional, 

ou seja, nos organismos internacionais que regulam e fazem o controle social à luz das 

relações do modo de produção capitalista. 

Neste contexto, compreendemos que o PSE é uma política pública intersetorial 

cujo lócus privilegiado é a escola (como preconiza o texto), ou seja, o momento 

predominante da ação deve ser a educação escolar. Assim sendo, o processo de formação 

do programa implica uma estreita relação com a organização do trabalho pedagógico. 

Portanto, ao tratarmos o PSE, especialmente o componente de formação permanente, como 

um mediador da prática pedagógica, será necessário analisar a proposta metodológica 

enquanto política pública educacional e apresentar os desafios e contradições que se 

apresentam na realidade concreta para os professores e para as escolas. No livro de diretrizes 

para implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, que serviu de base para a 

formulação e implementação do PSE, temos a estreita relação com a práxis pedagógica: 

 

A escola, compreendida como cenário privilegiado de acolhimento 

cotidiano e continuado de adolescentes e jovens, ganha centralidade nesse 

Projeto [...] A concretização do Projeto estará apoiada na formação 

continuada de profissionais das áreas de educação e saúde. Isso permitirá 

maior domínio das informações e das estratégias educativas relacionadas à 

promoção da saúde e à prevenção e, igualmente importante, favorecerá a 

construção coletiva de novos conhecimentos e estratégias para a ação 

intersetorial integrada e significativa em cada território. (BRASIL, 2011, 

p. 16). 

 

 Essa formulação apoiada na relação entre a escola e os adolescentes e jovens 

nos levam a compreender que a análise de um programa que apresenta como um dos seus 

principais componentes a formação continuada de professores e profissionais de saúde, que 

atuarão junto aos estudantes, não pode considerá-lo apenas enquanto aperfeiçoamento 

técnico, pois deste modo, estaríamos corroborando com uma formação fragmentada, 

concatenada a um projeto histórico que favorece uma minoria. Uma análise por contradição 
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deve buscar os a explicitação dos projetos históricos antagônicos subjacentes apontando para 

as possibilidades de uma formação ampliada que dê conta da elaboração de uma consciência 

no mundo do trabalho, compreendendo instrução como educação intelectual, corporal, 

tecnológica para uma formação integral, ou seja, de um ser omnilateral, que segundo 

Manacorda (1991, p.79) 

 

Trata da chegada do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, 

ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidade de consumo e prazeres, 

em que se deve considerar, sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, 

além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 

consequência da divisão do trabalho. 

 

Reforçando essa análise, Lombardi (2005, p. 20-21) nos mostra alguns 

princípios que desvelam o caráter revolucionário de uma formação integral:  

 

Primeiro está a centralidade dialética do trabalho enquanto princípio 

educativo e que desemboca na proposta de uma educação omnilateral [...] 

para tanto essa educação deve fazer a combinação da educação intelectual 

com a produção material, da instrução com os exercícios físicos e destes 

com o trabalho produtivo. Tal medida objetiva a eliminação da diferença 

entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre concepção e execução, 

para assegurar a todos os homens uma compreensão integral do processo 

de produção (p. 20-21). 

 

Considerando essa concepção de formação omnilateral, compreendemos que os 

manuais instrutivos do PSE, tornam-se importante fonte empírica para análise que nos 

propomos nessa pesquisa. Os instrumentos de coleta e análise dos dados serão a análise de 

conteúdo do decreto presidencial 6.286/2007 que instituiu o programa e dos manuais 

instrutivos PSE passo a passo de 2011 e 2013, onde buscaremos as regularidades nas 

concepções de formação e organização do trabalho pedagógico para compreendermos a 

dicotomia teoria-prática posta na operacionalização das ações do programa efetivamente nas 

escolas. As publicações referem-se ao componente de formação como um fator 

propulsor/orientador das atividades educativas a serem realizadas nas escolas, ou seja, 

apresentam-se como uma via de orientação da organização do trabalho pedagógico.  Assim 

sendo, uma análise minuciosa das mesmas poderá revelar a função social dessa política, seu 

caráter interventivo e a concepção de organização do trabalho pedagógico encerrada.  

A formação permanente de profissionais de educação e saúde no PSE destina-se 

a orientá-los estrategicamente para atuação na escola, portanto, esta pode ser compreendida 

como um espaço sócio-político no qual se reflete o movimento contraditório da sociedade 
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capitalista. Deste modo, também poderemos refletir criticamente as assimetrias sociais, 

políticas, culturais e econômicas diante das formas propostas para organizar o processo de 

trabalho pedagógico e de tratar o conhecimento, visando contribuir na construção de um 

movimento propositivo de contra-hegemonia.  

Como alternativa, é necessário articular o processo de escolarização com uma 

perspectiva de formação humana omnilateral, isto é, organizar do trabalho pedagógico e o 

trato com o conhecimento em cima de objetivos/finalidades que permitam “[...] articular 

teoria e prática de forma que o jovem possa ter contato com o trabalho produtivo. Com isso, 

dá-se um passo essencial para acabar com a divisão entre o homem que pensa e que faz, 

entre humanismo e técnica” (LACKS, 2004, p. 100). 

Para construir uma prática pedagógica concatenada aos interesses da classe 

trabalhadora devemos ter como horizonte uma formação humana omnilateral, 

compreendendo que o primeiro aspecto a considerar é a possibilidade do projeto histórico 

socialista, cuja meta é a formação do homem, mas um homem não alienado. O socialismo 

segundo Marx, apud FROMM (1983, p.62),  

 

tem como objetivo “criar uma forma de produção e uma organização da 

sociedade onde o homem possa superar a alienação do seu produto, do seu 

trabalho, de seu semelhante, de si mesmo e da natureza; na qual ele possa 

regressar a si mesmo e apreender o mundo com suas próprias forças, 

tornando-se, unido ao mundo”. 

 

“A educação, nesse contexto, tem como tarefa estratégica contribuir para a 

formação humana pelas vias da produção, da apropriação crítica e da socialização do 

conhecimento científico” (LACKS, 2004, p.16), considerando que a objetividade do 

conhecimento teórico encontra-se na constatação por contradição dos problemas da 

realidade concreta. 

Assim sendo, o nosso objetivo geral é Explicitar os nexos e determinações entre 

a concepção de formação e a concepção de organização do trabalho pedagógico da escola 

e do professor contidas no programa saúde na escola. Os nossos objetivos específicos são: 

1) investigar os fundamentos político-ideológicos das políticas sociais no Brasil, em 

especial, o Programa Saúde na Escola; 2) Demonstrar como se desenvolveu concepção de 

formação no histórico do Programa Saúde na Escola 3) Relacionar a educação escolar 
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capitalista aos parâmetros teórico-metodológicos e de organização do trabalho pedagógico 

do PSE. 

Para desenvolver essa análise, tomaremos como referencial metodológico o 

materialismo histórico-dialético, considerando que há uma relação de determinação 

recíproca entre sujeito e objeto que depende das condições materiais (a realidade) nas quais 

o objeto está posto. Deste modo, devemos considerar o fenômeno a ser pesquisado no seu 

entorno, nas relações estabelecidas com o mundo concreto, admitindo que a dialética não 

controla o objeto exatamente porque trabalha com as possibilidades de superação, com o 

movimento dado pelas múltiplas relações entre pergunta e resposta, sujeito e objeto, ou seja, 

a dialética não trabalha com representações idealistas, trabalha com o concreto real. Uma 

vez desvelada essa realidade concreta, poderemos partir criticamente dela, porém, 

 

Cabe insistir que na perspectiva crítica de Marx em face da herança cultural 

de que era legatário. Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar 

de “crítica”, de se posicionar frente ao conhecimento existente para recusá-

lo ou , na melhor das hipóteses, distinguir nele o “bom” e o “mau”. Em 

Marx a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame 

racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus 

condicionamentos e o seus limites – ao mesmo tempo em que se faz a 

verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir dos processos 

históricos reais”. (NETO, 2009, p. 6). 

 

Desta forma, será necessário traçar um caminho que nos permita observar o 

fenômeno/objeto em toda sua trama social, permitindo ultrapassar a aparência e encontrar 

sua essência, isto é, suas representações objetivas/subjetivas, determinações, contradições e 

suas leis fundamentais. Compreendemos que o conhecimento inicia-se necessariamente por 

essa aparência do objeto, que é imediata e empírica, denotando apenas um nível da realidade, 

sendo por isso, algo muito importante. Porém, consideramos que o objetivo de um 

pesquisador é apreender a estrutura e dinâmica, ou seja, a essência de um objeto. Na 

dialética, essa distinção entre aparência e essência é de extrema importância, visto que “toda 

ciência seria supérflua se a forma de manifestação [a aparência] e a essência das coisas 

coincidissem imediatamente” (MARX, apud NETO, 2009, p.8). Para esse propósito será 

necessário realizar uma análise de suas partes observando-as, interpretando-as e procurando 

seus nexos, conflitos e contradições, a fim de criar uma rede de determinações sociais, de 
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modo a permitir o discernimento dialético e histórico da construção, desenvolvimento e 

transformações do fenômeno/objeto estudado. 

 

isso exige (...) a constante recorrência ao real. Efetivamente, o método 

dialético de conhecimento só é possível quando se parte do real concreto, 

atingindo como resultado o conhecimento teórico como uma fiel 

reprodução intelectiva do movimento do real” (MONTAÑO; 

DURIGUETO, 2010. p. 34). 

 

Deste modo, tomaremos a análise de conteúdo como procedimento de pesquisa 

das fontes empíricas para revelar a realidade e contradições existentes nas concepções de: 

função social de política pública; função social da escola; organização do trabalho 

pedagógico e formação no documento instrutivo para implementação da política social que 

tomamos como objeto. Este é um procedimento de pesquisa que 

 

[...] envolve a interação entre interlocutor e locutor, o contexto social de 

sua produção, a influência manipuladora, ideológica e idealizada presentes 

em muitas mensagens, os impactos que provocam, os efeitos que orientam 

diferentes comportamentos e ações e as condições históricas sociais e 

mutáveis que influenciam crenças, conceitos, e representações sociais 

elaboradas e transmitidas via mensagens, discursos e enunciados. 

(FRANCO, 2008, p. 17). 

 

Bardin (1979, p.42) resume o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise 

de conteúdo ao explicitar que o termo análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens 

 

Para realizar tal procedimento, será necessário considerar a totalidade de um 

“texto” e/ou “discurso”, classificando-o e procurando identificar as frequências ou ausências 

de itens, ou seja, categorizar para introduzir uma ordem a partir de regularidades. O 

pesquisador procura, com base nas categorias estabelecidas, inferir uma consequência, 
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deduzir de maneira lógica conhecimentos sobre o emissor da mensagem e/ou sobre o 

contexto em que esta foi emitida. 

Para Kuenzer (1998, p.64) as categorias servem como critério de seleção e 

organização da teoria e dos fatos da realidade a serem investigados, desde o princípio até a 

finalidade da pesquisa elas fornecem o princípio de sistematização que lhe confere sentido, 

rigor e cientificidade. A autora apresenta dois tipos de categorias: as metodológicas que 

correspondem ao próprio método dialético: práxis, totalidade, contradição etc., que dão 

suporte à relação sujeito/objeto no curso do trabalho de pesquisa, elas correspondem às leis 

objetivas, são universais na medida em que permitem investigar qualquer objeto em qualquer 

realidade; e as categorias de conteúdo, estas enquanto particular fazem a mediação entre o 

universal e o concreto, elas são recortes particulares definidos a partir do objeto e da 

finalidade da investigação. 

Todavia, para efeito de estruturação da nossa exposição, cabe especificarmos a 

pesquisa de modo a delimitar as nossas categorias de análise, enquanto ferramentas de 

pensamento, que visam nos ajudar a compreender a realidade concreta. Nesse sentido 

tomaremos como categorias metodológicas de análise: Realidade e Possibilidades, pois 

entendemos que se diferenciarmos as condições da realidade concreta do que é possível, 

poderemos “assinalar as causas e as consequências dos problemas, suas contradições, suas 

relações, suas qualidades, suas dimensões quantitativas, se existem, e realizar através da ação 

um processo de transformação da realidade que interessa” (Triviños, 1987, p.125). 

Quando analisarmos o real e vislumbrarmos por contradição as possibilidades, 

teremos em curso essas transformações. Deste modo “A realidade é o que existe realmente, 

e a possibilidade é o que pode produzir-se quando as condições são propícias [...]. A 

possibilidade tem uma existência [...] como propriedade, capacidade da matéria transformar-

se [...] de um estado qualitativo em outro” (CHEPTULIN, 1982, p.338). 

Considerando o fato de que pesquisaremos concepções existentes na 

implementação de uma política pública intersetorial numa realidade educacional e que tal 

realidade representa uma parte de um sistema complexo de ensino, ou seja, de uma 

totalidade, faz-se necessário a delimitação de categorias de conteúdo que orientem a 

objetividade da pesquisa. Assim sendo, nossas categorias de conteúdo são: Política Social; 

Formação pedagógica e Organização do trabalho pedagógico. 
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Compreendemos que na lógica dialética o compromisso do sujeito/pesquisador 

deve ser maior com a origem da sua pergunta, pois, espera-se que a resposta volte para o 

mundo de necessidades de onde surgiu a pergunta desencadeando avanços no processo de 

conhecimento. Por isso estruturamos um sumário enquanto hipótese vislumbrando buscar 

respostas para o nosso problema na própria origem do mesmo. Nesse sentido, a exposição 

do objeto pesquisado seguirá a seguinte estrutura: 1º) POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL: 

FUNDAMENTOS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS, onde discutiremos o desenvolvimento 

histórico das políticas sociais a partir da concepção de Estado neoliberal e a influência das 

concepções pedagógicas neoliberais na proposição do PSE. 2º) A CONCEPÇÃO DE 

FORMAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, no qual investigaremos, a partir 

do histórico da implementação dessa política pública, como se configurou a concepção de 

formação como uma das diretrizes componentes do texto instrutivo para operacionalização 

das ações do PSE; 3º) A EDUCAÇÃO ESCOLAR CAPITALISTA E A ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, no qual 

investigaremos os limites da organização do trabalho pedagógico no modo de produção 

capitalista apontando como as tendências pedagógicas neoliberais se apresentam no 

PSE/SPE através da sua proposta de formação e operacionalização das diretrizes. 
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2 POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL: FUNDAMENTOS POLÍTICO-

IDEOLÓGICOS 

Para analisarmos aspectos de uma política social tomando como pressuposto que 

sociedade se move pela luta de classes, compreendemos que se faz necessário uma 

investigação que transcenda o processo descritivo da mesma buscando revelar o que está 

para além da sua aparência. Este processo nos induz a um olhar sobre o caráter histórico e 

ideológico de tais políticas almejando reconhecer a função das mesmas e as contradições 

que encerram no modelo de sociedade no qual se desenvolvem. Assim sendo, partimos do 

princípio de que a política social é um processo complexo que tem várias determinações 

como afirma Titmuss (apud PEREIRA, 2011, p. 16)  

 

a política social não se dá num vácuo teórico, conceitual e ideológico, e 

nem está isenta de ingerências econômicas e correlações de forças 

políticas. Pelo contrário, são essas ingerências e correlações que a orientam 

e a animam num contexto movido por mudanças estruturais e históricas.  

 

Portanto podemos inferir que as políticas sociais se desenvolvem em 

consonância com o processo de trabalho produtivo organizado numa sociedade de classes 

que está diretamente relacionado e, de certo modo, é um fator determinante da concepção de 

Estado implementada em determinado tempo histórico, e que o Estado é a estrutura que 

organiza a manutenção das classes sociais a partir de normas e regras “consensuais” que 

refletem os interesses da classe dominante detentora do poder político. 

Para atingir esse consenso a classe dominante pode se utilizar de várias 

estratégias, entre as quais, as políticas sociais. Assim, consideramos que a compreensão e 

análise de diferentes concepções de Estado que foram desenvolvidas historicamente, nos 

favorecerá a compreender o modo como as políticas sociais exercem uma função 

“benfeitora” no processo da produção de uma certa conformidade social. Essa reflexão torna-

se necessária para esclarecer que a concepção de Estado reflete uma atuação diretamente 

ligada a um Projeto Histórico e os projetos educacionais (de escolarização) corroboram para 

uma formação social e humana mantenedora da sociedade de classes. 



35 

 

Sabemos que concepções e análises sobre Estado têm origem muito antes da era 

moderna. Porém, tomaremos como marco inicial (referencial histórico) os séculos XVII e 

XVIII, durante os quais emergiram concepções de Estado baseadas na ideia do “direito 

natural” ou “jusnaturalismo” no qual devemos conceber que a sociedade é formada por 

indivíduos de direitos que precisam ser legitimados pelo Estado regulador através do poder 

político que, por sua vez, tem a obrigação de coibir a violação de tais direitos. Cabe ressaltar 

a proximidade dessa concepção com a ideia propagada de cidadania na atualidade que coloca 

os seres humanos como sujeitos de direitos, porém regulados pelo Estado que tem o dever 

de assisti-los por meio dos serviços essenciais, como saúde e educação, por exemplo. 

Assim sendo, o princípio de legitimação do poder político é o consenso daqueles 

sobre quem tal poder estatal é exercido, que seria expresso num pacto ou contrato social, 

estabelecido entre os homens, sobre a autoridade e normas de convivência social, aos quais 

passam a se submeter, renunciando à sua liberdade individual e natural. (MONTAÑO; 

DURIGUETO, 2010. p.22).  

Essa concepção de Estado, baseada na “garantia” dos direitos inatos dos 

indivíduos (seres naturais) por meio de um contrato social, apresenta-se nas obras dos 

autores contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, nos quais há uma compreensão de que 

tal modo de regulação estatal gera e ocorre por meio de consenso entre interesses do Estado 

e da Sociedade. 

Hobbes e Locke (apud MONTAÑO; DURIGUETO, 2010, p. 24) fundamentam 

suas concepções de Estado na existência de um estado de natureza, onde os indivíduos vivem 

isolados e vivem seguindo seus instintos e interesses, sendo considerados livres e iguais; e 

um estado civil (ou político), onde os indivíduos seguem normas e autoridades constituídas. 

Como os seres individuais, que vivem no estado de natureza não tem necessidades e vontades 

iguais, podendo gerar graves conflitos, formula-se um contrato social que seja resultante da 

conjunção de vontades individuais denotando um poder político consensual que é delegado 

ao Estado.  

É importante perceber que nesta concepção, o estado de natureza ou a condição 

natural do homem livre é forjado por uma “mão invisível”, ou seja, é uma naturalidade dada 

pelo plano metafísico ou espiritual. Neste cenário, já se observa um poder regulador do 

estado sobre a sociedade civil que perdura até a atualidade com características próprias da 

sociedade atual. O modo idealista, desconsiderando a realidade concreta, como as políticas 
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sociais são concebidas atualmente traz, de certo modo, essa relação de regulação do Estado 

sobre a sociedade civil. 

Para Hobbes (1588-1679), “no estado de natureza, todo homem vê os outros 

como concorrentes, pois todos são iguais na capacidade de alcançar seus fins, podendo até 

causar um ao outro a morte na defesa dos seus interesses.” (MONTAÑO; DURIGUETO, 

2010. p.23). Esse conflito ou concorrência dar-se-ia preponderantemente, por meio da força 

individual, visto que, neste estado não há leis para contenção das condutas conflituosas. 

Dessa forma, a constituição do Estado passa a ser uma condição primordial para a 

manutenção da ordem social, pois estabelece regras e normas de convívio pacífico entre os 

seres humanos naturais livres, que por meio de um contrato social instituem um poder 

comum e soberano ao qual transferem seus direitos e poderes naturais. 

Locke (1632-1704) corrobora com Hobbes no que concerne à liberdade 

vivenciada pelos homens no estado de natureza e que esse estado é passível de conflitos em 

razão da ausência de leis e de coerção. Porém, Locke traz uma nova compreensão acerca da 

posse dos bens (propriedade privada) no Estado natural. Para ele não é uma disputa 

simplesmente pela força, mas o fundamento originário da propriedade é o trabalho. 

 

Os homens tornavam-se proprietários à medida em que transformavam o 

“estado comum” da natureza através de seu trabalho, visando a sua 

subsistência e satisfação. Assim, em Locke os homens passam a se 

apropriar da natureza pelo trabalho, podendo acumular bens à medida que 

seu trabalho conseguir produzir maior riqueza do que suas necessidades 

imediatas de consumo, tornando-se assim, produtores de valores de troca, 

o que leva à existência de homens ricos e pobres nesse estado de natureza, 

justificados pela capacidade de trabalho de cada um de criar valores. 

(MONTAÑO; DURIGUETO, 2010. p.25). 

 

Com isto, Locke evidencia que os conflitos do estado natural seriam motivados 

pela propensão humana “natural” para a concorrência e acumulação. Logo, a passagem do 

estado de natureza à sociedade civil ou política se faz para assegurar o direito “natural” de 

propriedade fazendo com que o Estado atue para garantir esse direito. Portanto, os homens 

naturais livres delegam ao Estado poderes de regulação de suas condutas, por meio de um 

contrato social consensual.  

Nesta concepção, o Estado é criado por homens proprietários de bens materiais 

para proteger e assegurar a manutenção dos mesmos. Evidencia-se com isso, uma grande 
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contradição no que concerne ao direito natural dos homens à liberdade, pois na condição de 

governados, todos os homens são membros da sociedade civil regulada pelas regras estatais 

consensuais, ou seja, todos são iguais. Porém, a condição de governante só é acessível aos 

detentores de propriedades pelo seu poder político. Temos aqui os fundamentos do Estado 

liberal ou liberalismo, no qual o Estado existe para proteger os “direitos e liberdades” dos 

cidadãos. Neste contexto as políticas sociais podem cumprir funções de mitigar e/ou 

mascarar as diferenças de classe, “protegendo” o cidadão menos abastado, porém sem 

ameaçar o poder da classe dominante. 

Cabe observar que esses fundamentos desembocam nos processos de Formação 

Humana, Formação Docente, Formação Permanente, e consequentemente, na organização 

do trabalho pedagógico da escola e do professor, pois com essa contradição e distinção entre 

governantes e governados gera necessidades de formações diferentes para manutenção do 

status quo. Numa realidade adversa, não é de se estranhar que surja estrategicamente um 

conjunto de medidas paliativas que aparentemente diminuam as diferenças entre a condição 

de governante e de governado. Essas medidas, que na sociedade atual podem ser 

identificadas pelo conjunto de programas e projetos sociais, não sanam os problemas da 

sociedade de classes, porém, se mostram como uma garantia dos direitos e liberdades dos 

cidadãos, mascarando a condição precária da classe dominada. 

Estudos recentes corroboram com isso demonstrando que “as novas tentativas 

hegemônico-pedagógicas das classes dominantes se dão num quadro em que predomina a 

“pequena política”, a qual segundo Gramisci denota a ação política que evita por em questão 

os fundamentos da ordem social” (NEVES, 2005, p. 12). 

Após Hobbes e Locke, Rousseau (1712-1778) também toma como ponto de 

partida para a análise das características humanas o estado de natureza do homem, porém, 

contrapõe esses autores considerando que o homem natural vivencia um estado feliz e 

pacífico, em oposição ao estado de severa concorrência ou guerra de todos contra todos, 

visto que suas necessidades seriam satisfeitas simplesmente pelo contato com a natureza. 

Para Rousseau o processo de socialização e a propriedade privada quebram este estado 

natural do homem, gerando as grandes desigualdades e consequentemente a rivalidade e 

concorrência.  

Nas análises de Rousseau há uma evidência de que a criação do Estado para 

assegurar o “direito natural” dos homens privilegia os proprietários e ratifica a dominação 
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política destes sobre os homens sem propriedade. Desta forma, ele propõe que os indivíduos 

possam criar as leis que regulam suas vidas e que o Estado seja submetido a uma “soberania 

do povo”, ou seja, o povo exerce diretamente o poder legislativo. Tal exercício também 

resulta de um contrato social, porém, a partir de um interesse comum, que é entendido como 

o interesse de todos e de cada um enquanto componentes do corpo coletivo, que se expressa 

no que o autor chamou de “vontade geral”, entendida como o que traduz o que há de comum 

nas vontades individuais.  

 

[...] o soberano, constituído pelo pacto social, é o povo, ditando a vontade 

geral, cuja expressão é a lei, e esta não pode ser injusta, pois as leis são 

apenas registros de nossas vontades. Só o soberano (o povo) tem qualidade 

para fazer a lei: o povo submetido às leis deve ser seu autor. Só àqueles 

cabe regulamentar as condições da sociedade. (ROUSSEAU, 1991, p. 55) 

 

Essa concepção de Estado independente da sociedade civil foi contraposta por 

Hegel (1770-1831), que  

apresenta o Estado não mais como proposta de um modelo ideal, mas como 

uma descrição do Estado burguês no marco do movimento histórico real 

de desenvolvimento e consolidação da sociedade capitalista” [...] é o 

primeiro a apresentar o conceito de sociedade civil como algo distinto e 

separado do Estado político, coexistindo com este (e não substituindo o 

estado de natureza). Em Hegel, a sociedade civil é definida como um 

sistema de necessidades em que se desenvolvem as relações e atividades 

econômicas [...], e as regulamentações jurídico-administrativas [...], assim 

a sociedade civil hegeliana é um sistema não só econômico, mas também 

jurídico e administrativo. (MONTAÑO; DURIGUETO, 2010. p. 31) 

 

Deste modo, idealiza-se uma superação da oposição entre estado de natureza e 

Estado civil político que era conformada por meio de um contrato social. A sociedade civil 

é considerada esfera dos interesses particulares e das relações econômicas, jurídicas e 

administrativas. Como na sociedade civil existem interesses particulares diferenciados e 

parciais, o estado surge como uma esfera da universalização, concebida por Hegel como o 

momento superior da vida social, o ideal da vida ética a ser atingida, onde as contradições 

dos interesses individuais privados (sociedade civil) seriam superadas.  

O estado seria, então, uma forma superior de coletividade, capaz de produzir 

normas e de garantir respeito às mesmas. Com isso o Estado garante o bem público e 
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preserva a sociedade civil e seus fundamentos, dentre os quais, a propriedade privada. 

Observemos que nesta concepção, é o estado que determina e materializa a hegemonização 

dos interesses particulares da sociedade civil. 

A respeito das concepções de Estado apresentadas SHIROMA sintetiza: 

 

De Hobbes a Hegel – não obstante a diversidade das várias soluções –, o 

pensamento político moderno tende a considerar o Estado em 

contraposição ao “Estado de Natureza” ou “Sociedade Natural”, e a defini-

lo como momento supremo da vida coletiva dos seres humanos, quando as 

forças desregradas, os instintos, os egoísmos e paixões, se subjugam ao 

reino da liberdade regulada. O Estado é compreendido como produto da 

razão, ambiência social marcada pela racionalidade, única na qual o ser 

humano encontrará a possibilidade de viver nos termos da razão, ou seja, 

de acordo com sua natureza. (SHIROMA, 2007, p. 7-8) 

 

Na tradição marxista, há uma inversão desta determinação, a sociedade civil é a 

esfera da produção e reprodução da vida material, ou seja, “sociedade civil e estrutura 

econômica são, para Marx, a mesma coisa” (MONTAÑO; DURIGUETO, 2010. p. 34), e o 

Estado surge a partir de determinações e relações de produção da sociedade civil e expressa 

os interesses das diferenças de classes da mesma.  

Deste modo, não é o Estado que molda a sociedade, mas a sociedade que molda 

o Estado, ou seja, o Estado emerge das relações de produção. Nesta relação, quem tem o 

controle dos meios de produção, constituir-se-á como classe dominante, que na sociedade 

capitalista é a burguesia, formando o que chamamos de Estado burguês. Portanto, podemos 

perceber que na tradição marxista temos uma concepção de Estado em constante movimento 

dada pela sua historicidade e também pelas múltiplas determinações da relação entre 

Sociedade e Estado onde a Sociedade assume o momento preponderante da relação9. 

 

Em O Capital Marx afirma o Estado como “violência concentrada e 

organizada da sociedade”, evidenciando a relação entre sociedade civil 

(conjunto de relações econômicas) e Estado (sociedade política). Longe de 

ser um princípio, superior, racional e ordenador como queria Hegel, o 

Estado institui-se, nesse entendimento, como expressão das formas 

                                                 
9 Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a história é a 

produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez sequer, algo mais do que isso. 

Se alguém o modifica, afirmando que o fato econômico é o único fato determinante, converte aquela tese numa 

frase vazia, abstrata e absurda. A situação econômica é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura que 

se levanta sobre ela [... ] também exercem sua influência sobre o curso das lutas históricas e, em muitos casos, 

determinam sua forma, como fator predominante (ENGELS, Carta a Bloch, 1890). 
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contraditórias das relações de produção da sociedade civil, delas é parte 

essencial, nelas tem fincada a sua origem e são elas, em última instância, 

que historicamente delimitam e determinam suas ações. (SHIROMA, 

2007, p. 8) 

 

Deste modo, há uma determinação recíproca entre Estado e Sociedade instalando 

uma relação de forças a partir da qual emergem as políticas sociais (ou políticas públicas 

como assinala Shiroma) transformando direitos da Sociedade em serviços do Estado, que 

por sua vez, assume uma face social “benfeitora” delegando compromissos e 

responsabilidades. Com isso 

 

é estratégica a importância de políticas públicas (...) para o Estado 

capitalista. Por um lado, revelam as características próprias da intervenção 

de um Estado submetido aos interesses gerais do capital na organização e 

na administração da res pública e contribuem para assegurar e ampliar os 

mecanismos de cooptação e controle social. Por outro, como o Estado não 

se define por estar à disposição de uma ou outra classe para seu uso 

alternativo, não pode se desobrigar dos comprometimentos com as 

distintas forças sociais em confronto. As políticas públicas, 

particularmente as de caráter social, são mediatizadas pelas lutas, pressões 

e conflitos entre elas. Assim, não são estáticas ou fruto de iniciativas 

abstratas, mas estrategicamente empregadas no decurso dos conflitos 

sociais, expressando, em grande medida, a capacidade administrativa e 

gerencial para implementar decisões de governo. (SHIROMA, 2007. p. 8). 

 

Como vemos, nos séculos XIX, XX e início do século XXI houve a produção de 

um cabedal de conhecimentos e concepções acerca da relação entre Estado e Sociedade. Tais 

concepções não foram fruto do acaso, mas surgiram do movimento real estabelecido nas 

relações sociais que desembocaram neste estágio de desenvolvimento do modo de produção 

e reprodução em capitalista em que vivemos, e as políticas sociais assumiram importante 

papel na mediação dos conflitos de interesses emanados das relações desiguais entre as 

classes. Ou seja,  

a história tem mostrado que, em qualquer tempo e contexto sócio-cultural, 

a política social tem procurado satisfazer necessidades sociais, mas sem 

deixar de atender objetivos egocêntricos, como o controle social e político, 

a doutrinação, a legitimação e o prestígio das elites no poder. (PEREIRA, 

2011, p. 27).  
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Vale ressaltar que este último aspecto da política social não é exclusividade da 

ordem burguesa capitalista. Nos demais modos de produção divididos em classe, como o 

escravista e o feudal, já existia esse privilégio das elites para a manutenção do status quo. 

Assim sendo, podemos compreender porque a política social contemporânea nem sempre é 

tão benéfica para os destinatários, a classe trabalhadora, que demanda efetivas necessidades 

sociais por não ter acesso ao patrimônio socioeconômico e cultural acumulado 

historicamente, visto que, o sistema capitalista de produção como projeto histórico de interação 

humana no mundo, determina a realidade das relações humano-sociais e também os tipos 

específicos de homens e de problemas sociais. Tais problemas e suas consequências são 

mascaradas ideologicamente como manifestações fenomênicas, constituindo o que Kosik 

chamou de mundo da pseudoconcreticidade, descrito como sendo  

o complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a 

atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, 

assumindo um aspecto independente e natural” (KOSIK, 2010, p. 11). 

 

Com efeito, a pseudoconcreticidade configurada por uma aparência de 

“regularidade”, “imediatismo” e “evidência” manifesta um conjunto de fenômenos que se se 

apresentam como o modo de ser do mundo e da vida cotidiana, falseando o caráter essencial de 

coisa construída historicamente da realidade social, fazendo-a passar por algo pré-existente e 

natural do homem. Segundo Kosik, “a cotidianidade é o mundo fenomênico em que a 

realidade se manifesta de um certo modo e, ao mesmo tempo, se esconde” (KOSIK, 2010, 

p.83). 

Para a compreensão dessa complexidade fenomênica historicamente 

determinada das políticas sociais devemos considerar elementos essenciais como a natureza 

e o grau de desenvolvimento do capitalismo em determinado tempo histórico; e o papel do 

Estado e das classes sociais na regulação e implementação das mesmas. Assim sendo, para 

encontrarmos a gênese dessas políticas, deveremos compreender a sua articulação com a 

economia política e a luta de classes, ou seja, devemos analisar o modo como as políticas 

sociais vão se modificando, acompanhando os momentos de inflexão econômica e política 

do mundo do capital, no contexto da luta de classes e de sua repercussão para o Estado 

hegemônico. 
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Apoiando-se nos estudos de Gramsci, Mouffe (2007) entende essa hegemonia 

como a tentativa de uma síntese entre os interesses de classes diferentes rearticulados no 

sentido de construir uma vontade coletiva. E é através da ideologia de classe que essa 

vontade coletiva se dissemina e se transforma em ação social, que por sua vez se transforma 

em ação política. Por isso, consideramos tão importante desvelar a relação do Estado com 

os interesses das classes sociais na condução das políticas. Em última instância, devemos 

avaliar o caráter e as tendências da ação estatal e identificar os interesses que se beneficiam 

de suas decisões e ações. Ou seja, a formulação e implementação das políticas sociais 

favorece essencialmente as demandas da classe trabalhadora? 

 

[...] O que está em jogo na luta agonística é a configuração das relações de 

poder em torno da qual se estrutura a sociedade. É uma luta entre projetos 

hegemônicos opostos que nunca podem reconciliar-se de um modo 

racional. A dimensão antagônica sempre está presente, é uma confrontação 

real, porém se desenrola sob condições reguladas por um conjunto de 

procedimentos democráticos aceitos pelos adversários (MOUFEE, 2007, 

p. 28). 

 

Estes conflitos de interesses antagônicos que configuram relações de poder se 

desenvolvem e se reelaboram ao longo da história estando sempre intimamente relacionados 

ao grau de desenvolvimento das relações de exploração e consequentemente às bases 

ideológicas das relações sociais vigentes. Já no século XX, após a segunda guerra mundial, 

acompanhamos o desenvolvimento de um capitalismo de base ideológica neoliberal, no qual 

as políticas sociais se transformaram progressivamente num campo em que os conflitos e 

interesses de classe encontravam-se para estabelecer um consenso, disseminando a ideia de 

globalização, compreendida como expressão do Imperialismo (fase superior do capitalismo), 

cuja essência reside na mundialização das relações capitalistas de produção, e a liberdade de 

mercado, como caminhos para uma equidade social. 

 

Ao contrário da perspectiva internacionalista do ideário socialista, de uma 

igualdade substantiva perante aos bens econômicos, culturais e simbólicos, 

a noção de globalização traz uma inversão daquilo que se concretiza na 

realidade, total liberdade para o que Chesnais (1996) denomina de 

“mundialização do capital”. Uma realidade que Mészáros (2002) define 

como capacidade civilizatória do capital, para designar o que agora, para 

manter as taxas históricas de exploração, o capital, tem que destruir um a 
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um, os direitos conquistados no contexto das políticas do bem-estar social. 

(FRIGOTO, 2003, P. 96) 

 

Deste modo, vemos que o poder estrutural do capital, quando em crise, entra em 

conflito com o estado de bem estar humano, submetendo às classes populares, uma maior 

regulação social. Neste contexto, a educação surge como um instrumento potente de 

regulação e acomodação e emergem as organizações internacionais10 para realização de tal 

tarefa. A ideologia neoliberal, travestida de social democracia, traz uma tendência cada vez 

maior a uma privatização das políticas sociais disseminando posturas individualistas. Neste 

sentido tais políticas adotam um papel no qual assumem a função de buscar 

índices/indicadores sociais definidos externamente pelos organismos internacionais. Essa é 

uma característica que denota uma universalidade de Políticas Sociais, pois não acontece 

dessa forma apenas no Brasil. Com essa característica de regulação, a Política Social busca, 

ao mesmo tempo, colocar o Estado em ação de modo a monitorar essa ação e, quando 

necessário propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. “A formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos 

e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real. (SOUZA, 2006, p. 26). Novamente nos questionamos: esses resultados ou 

mudanças traduzem os interesses de qual classe social? 

Essa indagação pode ser respondida pelo papel das organizações internacionais, 

que ganharam cada vez mais peso no contexto da globalização, e gradualmente entraram em 

jogo nas políticas nacionais de educação de países periféricos, colocando em questão o papel 

de dois atores históricos em educação: o Estado e a sociedade civil. Neste contexto, em 

tempos de crise, o capitalismo, por meio dos detentores do poder, se reorganiza buscando 

mecanismos que reergam as taxas de exploração promovendo, inclusive, reformas 

estruturais e ideológicas. Deste modo 

 

                                                 
10 [...] o termo “organização internacional” refere-se tradicionalmente ao sistema das Nações Unidas, 

sendo a Unesco e a Unicef as agências especializadas em educação. Entretanto existem outros tipos 

de organizações internacionais que tem influência significativa no setor educacional, tais como o 

Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização para a Cooperação, 

Desenvolvimento Econômico (Ocde) entre outros. Cada uma dessas organizações apresenta sua 

própria história e sua própria visão de educação. (AKKARI, 2011, p.27). 
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Os protagonistas destas reformas seriam os organismos internacionais e 

regionais vinculados aos mecanismos de mercado e representantes 

encarregados, em última instância, de garantir a rentabilidade do sistema 

capital, das grandes corporações, das empresas transnacionais e das nações 

poderosas onde aquelas têm suas bases e matrizes. Nesta compreensão, os 

organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

passam a ter o papel de tutoriar as reformas dos Estados nacionais, 

mormente dos países do capitalismo periférico e semiperiférico (Arrighi, 

1998). No plano jurídico-econômico, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) vai tecendo uma legislação cujo poder transcende o domínio das 

megacorporações e empresas transnacionais. É interessante ter presente o 

papel da OMC, pois em 2000, numa de suas últimas reuniões, sinalizou 

para o capital que um dos espaços mais fecundos para negócios rentáveis 

era o campo educacional. (FRIGOTO, 2003, P. 96) 

 

Para que se tenha um monitoramento mais presente nos mercados a serem 

investidos os esforços político ideológicos, faz-se necessária uma capilarização dessas 

organizações internacionais de modo que as mesmas se façam presentes e próximas das 

classes sociais a serem reguladas ou reorganizadas para exploração. A esse respeito Frigoto 

nos alerta 

Em nível regional, vários organismos são criados como uma espécie de 

ramificações ou bases de apoio para os organismos internacionais. Em 

termos de América Latina, podemos destacar, no plano econômico, a 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e, no plano 

educacional, a Oficina Regional para a Educação na América Latina e no 

Caribe (OREALC). Num plano mais geral situa-se o Acordo de Livre 

Comércio das Américas (ALCA), cujo escopo se situa dentro da doutrina 

da Organização Mundial do Comércio. (FRIGOTO, 2003, P. 96) 

 

Como vemos as políticas sociais oriundas e financiadas por estas organizações 

carregam em seu escopo um quadro político ideológico neoliberal bem definido e aparente. 

Essa conjuntura histórica se reflete nas concepções dos programas e projetos que são 

utilizados como ferramentas mitigadoras das crises estruturais do capital travestidas de 

políticas benfeitoras para a classe trabalhadora. Dentre as políticas sociais brasileiras da 

atualidade, o Programa Saúde na Escola – PSE apresenta uma característica marcante que é 

a sua institucionalização nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), com 

diretrizes predefinidas, da relação entre Educação e Saúde que se desenvolve por meio dos 
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Ministérios da Educação e Saúde, e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e 

Saúde, configurando uma política intersetorial a ser desenvolvida na escola como espaço 

privilegiado.  
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3 A CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – 

PSE 

A relação institucional entre educação e saúde orientando práticas de educação 

como ação preventiva de saúde configuram dois princípios básicos do PSE, quais sejam: 

intersetorialidade e territorialidade. Princípios estes que devem desembocar na organização 

do trabalho das equipes de saúde e na organização do trabalho pedagógico das escolas e 

professores envolvidos. Assim sendo, o programa propõe em suas diretrizes orientações para 

o trabalho dos profissionais de saúde e de educação. Um dos componentes do PSE traz como 

diretriz a formação permanente e conjunta dos profissionais de educação e saúde envolvidos. 

Considerando os fundamentos político ideológicos dessa política social discutidos no 

capítulo anterior, faz-se necessária uma elucidação do contexto histórico no qual surgiu e se 

desenvolveu o Programa Saúde na Escola – PSE. 

Na história mais recente das políticas sociais do Brasil, as discussões 

institucionais para elaboração de uma política intersetorial envolvendo saúde e educação 

tendo como sujeitos os estudantes e como espaço privilegiado a escola, ganharam mais 

relevância desde o final da década de 1980 com a descoberta do vírus HIV, do seu poder de 

infecção, e principalmente, da alta letalidade e impossibilidade de cura. Rapidamente houve 

um alarmante aumento do número de casos diagnosticados no Brasil com a maioria dos 

pacientes, naquele momento histórico, chegando a óbito. Neste contexto as medidas 

preventivas assumem importante papel na busca por um controle da epidemia em voga. Por 

se tratar de uma doença cujo principal modo de transmissão relaciona-se diretamente com 

comportamentos e atitudes, a educação, mais uma vez, emergiu como uma grande 

ferramenta de prevenção.  Cabe ressaltar que esse momento histórico é marcado pelo 

andamento/agravamento de uma crise estrutural do capital na qual 

 

Destacam-se as noções de globalização, Estado mínimo, reengenharia, 

reestruturação produtiva, sociedade pós-industrial, sociedade pós-classista, 

sociedade do conhecimento, qualidade total, empregabilidade etc., cuja 

função é a de justificar a necessidade de reformas profundas no aparelho 

do Estado e nas relações capital/trabalho (...) Trata-se, então, de retomar os 

mecanismos de mercado aceitando e tendo como base a tese de Hayek 

(1987) de que as políticas sociais conduzem à escravidão e a liberdade do 

mercado à prosperidade. (FRIGOTO, 2003, p. 95). 
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Nesse contexto, os organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de 

desenvolvimento (BID), assumem importante papel no processo de reestruturação do 

sistema capitalista face à crise instaurada. Concomitantemente temos um grande avanço da 

epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS em todo o mundo. Vale 

ressaltar, que a AIDS se converte em problema de saúde pública mundial que aspira cuidados 

bastante dispendiosos do ponto de vista econômico-financeiro (que para um Estado que se 

pretende enxugar gastos é um problema). Outro aspecto concernente à AIDS é a acumulação 

do capital por meio da Grande Indústria Farmacêutica (patentes etc), fazendo com que os 

representantes do capital (sistema ONU, FMI, BIRD, Unesco, etc) ficassem mais atentos e 

atuantes. 

Assim sendo, em 1992 foi assinada no Brasil a Portaria 79611 conjunta dos 

Ministérios da Saúde e Educação - MS/MEC que foi o primeiro documento oficial brasileiro 

                                                 
11 OS MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhes confere 

o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e considerando o dever de proteger a dignidade e 

os direitos humanos das pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV); 

Considerando que a educação é direito constitucionalmente definido e que o ensino fundamental é obrigatório 

na forma do Título VIII, Capítulo III, Seção I da Constituição Federal; 

Considerando que a ampla informação sobre a infecção pelo HIV é estratégia para eliminar o preconceito 

contra portadores e doentes e essa medida é essencial para controle da infecção; 

Considerando que a limitação ou violação de direitos constitucionais à saúde, à educação e ao trabalho de 

pessoas infectadas pelo HIV não se justificam, resolvem: 

Art. 1 o ‐ Recomendar a observância das seguintes normas e procedimentos: 

I ‐ A realização de teste sorológico compulsório, prévio à admissão ou matrícula de aluno, e a exigência de 

testes para manutenção da matrícula e de sua frequência nas redes pública e privada de ensino de todos os 

níveis, são injustificadas e não devem ser exigidas. 

II ‐ Da mesma forma não devem ser exigidos testes sorológicos prévios à contratação e manutenção do 

emprego de professores e funcionários, por parte de estabelecimentos de ensino. 

III ‐ Os indivíduos sorologicamente positivos, sejam alunos, professores ou funcionários, não estão obrigados 

a informar sobre sua condição à direção, a funcionários ou a qualquer membro da comunidade escolar. 

IV ‐ A divulgação de diagnóstico de infecção pelo HIV ou de AIDS de que tenha conhecimento qualquer 

pessoa da comunidade escolar, entre alunos, professores ou funcionários, não deve ser feita. 

V ‐ Não deve ser permitida a existência de classes especiais ou de escolas específicas para infectados pelo HIV. 

Art. 2 o ‐ Recomendar a implantação, onde não exista, e a manutenção e ampliação, onde já se executa, de 

projeto educativo, enfatizando os aspectos de transmissão e prevenção da infecção pelo HIV e AIDS, dirigido 



48 

 

com o propósito de garantir a proteção à dignidade e os direitos humanos das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS. Essa portaria teve como principal fomento um episódio ocorrido 

numa escola pública de São Paulo que neste mesmo ano negou matrícula a uma criança por 

conta de sua soropositividade12. 

Sete anos depois, em 1999 ocorreu a criação não formal do grupo matricial13 

para articular a política intersetorial de prevenção das DST/AIDS voltada para a população 

jovem. O trabalho desse grupo teve como produto o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

– SPE, lançado oficialmente em 2003, que apresentou como principais propostas: maior 

integração entre as Escolas e as Unidades Básicas de Saúde; a disponibilização de 

preservativos nas escolas como medida preventiva à epidemia de AIDS, bem como uma 

possibilidade de maior participação da comunidade escolar no processo de implementação 

das atividades fomentando maior participação juvenil.  Essa maior participação da 

comunidade por meio do “protagonismo juvenil” e “empoderamento” das famílias corrobora 

com o processo neoliberal de transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade, 

que nesse contexto, deverá desenvolver “competências e habilidades” para lidar com os 

novos desafios sociais. Vemos com isso que ocorre uma inculcação dos valores sociais do 

capitalismo (individualismo, competitividade, imediatismo) que atuam como um efeito 

colateral ao próprio processo de sociabilidade visto que o capital agora tem que cuidar dos 

desajustes, que deve ser feito através das políticas sociais. Deste modo, os organismos 

internacionais estão sempre por perto para ratificar os fundamentos necessários à 

sociabilidade capitalista. 

Não por acaso, o SPE foi lançado com financiamento de organizações 

internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 

– UNESCO, o Fundo Internacional para Populações Adolescentes e Jovens – UNFPA e o 

                                                 
a professores, pais, alunos, funcionários e dirigentes das redes oficial e privada de ensino de todos os níveis, 

na forma do anexo. 

12 Soropositivas são pessoas que foram infectadas pelo HIV, têm possibilidade de transmiti-lo, porém, não 

desenvolveram a Síndrome da Imunodeficiência adquirida – AIDS. Ou seja, não apresentam sintomas 

característicos da infecção. 
13 Esse grupo foi formado inicialmente por técnicos do Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da 

Saúde e Técnicos da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Seis anos depois foi 

formalizado com a Portaria interministerial nº 749 de 13 de maio de 2005 que constituiu a câmara intersetorial 

para elaboração de diretrizes com a finalidade de subsidiar a política nacional de educação em saúde na escola. 
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Unicef. Constata-se assim, a função estratégica das políticas públicas orientadas por 

premissas elaboradas para estabelecer um controle social.  

Acompanhando essas transformações socioeconômicas, a educação do final do 

século XX e início do século XXI também passa por reestruturações para promover um 

ajuste do sistema educacional às novas demandas do capital. Novamente, os organismos 

internacionais entram em cena para organizar/orientar, inclusive, as tendências pedagógicas 

que formarão os “cidadãos” da reestruturação produtiva. A comissão internacional sobre 

educação para o século XXI, composta por especialistas de vários países convocados pela 

UNESCO e coordenada pelo francês Jaques Delors, produziu, entre 1993 e 1996, “um 

diagnóstico sobre o contexto planetário de interdependência e globalização no qual 

reconhece que o ideal de progresso, tão acalentado até épocas recentes, trouxe apenas 

desilusões a grande parte da população mundial” (SHIROMA, 2011, P. 55). Com isso, o 

relatório Delors apresenta a educação como ferramenta redentora capaz de fazer recuar a 

pobreza, a exclusão social e passa a ser um catalisador para a paz, a liberdade e a justiça 

social. 

 

Para municiar os habitantes do atual mundo multirrisco a comissão propõe 

um novo conceito de educação: educação ao longo de toda a vida [...]. 

Constituir-se-ia, por assim dizer, uma “sociedade educativa” ao mesmo 

tempo “sociedade aprendente”. Esse novo conceito de educação seria 

alcançado a partir de quatro tipos de aprendizagens: “aprender a conhecer”, 

“aprender a fazer”, “aprender a ser” e “aprender a viver junto” 
(SHIROMA, 2011, P. 55). 

 

Nesse contexto, a nova Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira foi aprovada, seguindo, em grande parte, as diretrizes do referido relatório.  Deste 

modo, temos um desvio do foco do conhecimento como um dado histórico-social que deverá 

ser assimilado pelas novas gerações em detrimento do próprio indivíduo singular que deverá 

“aprender a aprender” construindo seu próprio conhecimento. A esse respeito Saviani 

explica que houve um deslocamento do 

 

{...} eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto 

lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou 

processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o 

interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-

diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de 

inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de 
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inspiração experimental baseada principalmente nas contribuições da 

biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que 

considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender. 

(SAVIANI, 2009, p. 8). 

 

Essas pedagogias do “aprender a aprender” também têm sua extensão na 

formação de professores por meio das teorias do professor reflexivo (Perrenoud) e da 

epistemologia da prática (Tardif), que propagam a ideia de que o professor não deve ensinar, 

mas deve proporcionar aos alunos a possibilidade individual de “construir o seu 

conhecimento”, de aprender a aprender (FACCI, 2004; DUARTE, 2003), trazendo à escola 

novas formas de conhecer que envolvem o sentimento, a emoção e o desejo, fragmentando 

o conhecimento que passa a ser estanque, a-histórico. Um exemplo prático disso no 

Programa Saúde na Escola encontra-se no guia de formação de profissionais de educação e 

saúde lançado em 2003 , que traz um conjunto de oficinas estruturadas com temáticas 

concernentes à saúde sexual e reprodutiva, nas quais o professor deve seguir um conjunto de 

procedimentos preestabelecidos pressupondo um “empoderamento” ou mudança de atitudes 

dos jovens a partir das oficinas, que devem ser realizadas com grupos de, no máximo, vinte 

e cinco alunos, fugindo da realidade da maioria das escolas públicas, que têm geralmente, 

em suas salas, um número maior. 

Neste cenário, o SPE foi capilarizado no território nacional, ou seja, deixou de 

ser um projeto piloto e chegou aos 27 Estados da federação e ao Distrito Federal no ano de 

2004. Em Sergipe, neste mesmo ano, o projeto foi desenvolvido em 10 escolas da rede 

estadual. Em 13 de maio de 2005 foi publicada a Portaria interministerial (MEC/MS) Nº 

74914 que constituiu a Câmara Intersetorial para a formulação da proposta de elaboração de 

diretrizes com a finalidade de subsidiar a Política Nacional de Educação em Saúde nas 

Escolas. Deste modo, delineou-se um modelo de gestão institucional intersetorial com a 

criação de um Grupo Gestor Federal (GGF), que posteriormente passou a ser chamado de 

                                                 
14 A constituição desse grupo citada no Art. 1º da portaria era: 

Ministério da Saúde: um representante da secretaria executiva; dois representantes da secretaria de atenção a 

saúde; dois representantes da secretaria de gestão do trabalho e da educação na saúde; dois representantes da 

secretaria de vigilância em saúde; um representante da agência nacional de vigilância sanitária e um 

representante da fundação nacional de saúde. 

Ministério da educação: um representante do gabinete do ministro; dois representantes da secretaria de 

educação básica; dois representantes da secretaria de educação continuada, alfabetização e diversidade; um 

representante da secretaria de educação especial; um representante da secretaria de educação profissional e 

tecnológica e um representante do fundo nacional de desenvolvimento da educação. 
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Grupo de Trabalho Federal (GTF), composto por técnicos do Ministério da Educação 

vinculados à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), técnicos do Ministério da Saúde, vinculados ao Programa Nacional de DST e 

AIDS (PNDST/AIDS) e parceiros das Nações Unidas (UNESCO, UNICEF E UNFPA). Este 

GTF elaborou, publicou e distribuiu para os Estados e Distrito Federal, a partir de 2006, as 

Diretrizes para Implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas com o objetivo de: 

 

[...] nortear a implantação e a implementação do Projeto “Saúde e 

Prevenção nas Escolas” nos níveis federal, estadual e municipal, tendo 

como objetivo central a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, 

visando reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV, à aids e à 

gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento articulado de ações 

no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. (Ministério da 

Saúde, 2006. p.7). 

 

Nesta publicação também foram definidas as responsabilidades dos Estados e 

Municípios na operacionalização do SPE bem como as finalidades, a justificativa e as 

principais temáticas a serem abordadas. Com isso, foram constituídos os Grupos Gestores 

Estaduais (GGE) e Grupos Gestores Municipais (GGM), que posteriormente, também 

passaram a ser chamados de Grupos de Trabalho Estaduais (GTE) e Municipais (GTM). 

Esses grupos deveriam apresentar uma das características preconizadas nas 

diretrizes que é a intersetorialidade, ou seja, constituir-se obrigatoriamente de profissionais 

de educação e saúde e facultativamente de outras instituições parceiras, a saber: 

universidades, organizações da sociedade civil, representação juvenil estudantil e outros 

setores/secretarias de governo. 

Durante o ano de 2005 também foram realizadas pelo GTF oficinas macro-

regionais com os Grupos de Trabalho Estaduais. O produto dessas oficinas foi a publicação 

do Guia de Formação para profissionais de saúde e educação do SPE, que foi distribuído 

aos Estados junto com o material das Diretrizes para implementação do projeto. 

Consideramos ainda, que este material se constitui numa proposta produzida no contexto 

socioeconômico e educacional supracitado e, por sua vez, carrega no seu ventre as 

contradições próprias do modo capitalista de produção. 

Buscando fortalecer a fundamentação e justificativa do SPE, novas estratégias 

já vinham sendo implementadas anteriormente, entre elas: o monitoramento do trabalho das 
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escolas a partir da inclusão de um questionário específico no Censo Escolar. Este revelou 

que em 2005, das 207.214 escolas da educação básica recenseadas, 161.679 (78%) 

responderam ao questionário. A análise quantitativa dos dados demonstrou que 60,4% das 

escolas realizavam ações de prevenção em DST/AIDS. Dessas, 9,1% revelaram que 

disponibilizavam preservativos. O encarte do ano de 2008 mostrou que mais de 50 mil 

escolas do ensino básico referiram participar do projeto SPE, onde 58% delas trabalham o 

tema de prevenção às DST/AIDS, 33,9 % trabalham diversidade sexual, 55,4% trabalham 

temas sobre gravidez na adolescência, 67,5% álcool e drogas. Em relação ao preservativo 

esses dados apresentaram pequeno avanço, do total de escolas que responderam o Encarte 

de 2008 e referiram trabalhar o tema DST e Aids, 12% afirmaram disponibilizar 

preservativos aos seus alunos. Ainda, segundo esses dados, as escolas estaduais que são 

responsáveis, em sua maioria, pelo ensino médio são as que mais realizam essa atividade. 

Havia também informações sobre a periodicidade das ações realizadas, onde, 

atividades que tem uma periodicidade anual e semestral eram mais frequentes do que 

atividades com periodicidade bimestral, mensal ou semanal, demonstrando que essas 

temáticas ainda apareciam em atividades pontuais. Isso demandava o fortalecimento 

institucional do projeto transformando-o numa política consolidada e com maior 

abrangência. 

Então, em consonância com a política de saúde integral do Sistema Único de 

Saúde – SUS foi lançado em 05 de dezembro de 2007 o Programa Saúde na Escola – PSE, 

instituído pelo decreto presidencial nº 6.286/2007. O PSE continuou com o princípio da 

intersetorialidade, visto que as atividades continuaram a ser planejadas e executadas por 

profissionais de educação e saúde, tendo a escola como espaço privilegiado para realização 

das ações. Além disso, manteve o modelo de “gestão paritária” do SPE, porém, deslocou a 

gestão federal para o Departamento de Atenção Básica – DAB do Ministério da Saúde e 

para a Secretaria de Educação Básica – SEB do Ministério da Educação, formulando o 

Grupo de Trabalho Intersetorial Federal – GTIF do PSE. 

Com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde compondo o 

Grupo de Trabalho Intersetorial Federal, o Programa Saúde da Família (PSF) originado em 

1994 como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, baseada no trabalho de 

equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde (UBS), passou a ter papel 

importantíssimo no PSE, inclusive sendo critério para financiamento. As Equipes de saúde 
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da Família (ESF) são responsáveis pelo acompanhamento de uma população localizada em 

uma área geográfica delimitada através de ações de promoção de saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. A territorialidade é um dos 

pressupostos básicos do trabalho do PSF. Essa tarefa adquire, no entanto, ao menos três 

sentidos diferentes e complementares: de demarcação de limites das áreas de atuação dos 

serviços; de reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente nessas 

áreas; e de estabelecimento de relações horizontais com outros serviços adjacentes 

(configurando a intersetorialidade) e com centros de referência em saúde e possíveis 

parceiros locais, visto que, casos graves devem ser encaminhados para a atenção 

especializada no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Deste modo, o Programa Saúde na Escola constituiu-se como um “programa 

guarda-chuva” para contemplar além do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, todos os 

demais projetos e ações institucionais de saúde voltadas para a população adolescente e 

jovem que pudessem se realizar no âmbito das escolas, tais como: Projeto Olhar Brasil 

(saúde oftalmológica), Projeto Brasil Sorridente (Saúde Bucal), entre outros. Dessa maneira, 

as equipes do Programa Saúde da Família – PSF, formadas por médicos, enfermeiros, 

cirurgiões dentistas e agentes comunitários de saúde, implantadas nos municípios e 

vinculadas aos setores de atenção básica, tornaram-se os principais componentes da saúde 

nas ações do PSE de reconhecimento e monitoramento das vulnerabilidades locais 

concernentes à saúde dos educandos junto às escolas nos seus territórios de atuação, 

contemplando os princípios da territorialidade e intersetorialidade do PSE. 

Esse modelo de monitoramento e avaliação dos índices sociais ligados às 

diretrizes do PSE está diretamente relacionado ao documento produzido durante a 

conferência Mundial de AIDS em 2008 na Cidade do México na qual Ministros da Educação 

e Ministros da Saúde dos países da América Latina e Caribe, assinaram a Declaração 

“Prevenir com Educação”, com prazo para cumprimento até 2015. As principais metas deste 

documento são a redução em 75% do número de escolas sem educação integral em 

sexualidade, e em 50% do número de jovens que carecem de cobertura de serviços de saúde 

para atender apropriadamente suas necessidades sexuais e reprodutivas. O Brasil é um dos 

signatários dessa Declaração. Esta articulação interministerial e pactuação internacional, 

mostra-se extremamente vinculada nos componentes do PSE a serem executados na escola, 

que são: 
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I – AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, a ser realizada pelas 

equipes de saúde da família pactuando agendas com o calendário escolar e 

 

Tem como objetivo avaliar a saúde dos educandos e possibilitar que 

aqueles que apresentam alguma alteração possam ser encaminhados para 

atendimento e acompanhamento. Os momentos de avaliação precisam ser 

oportunamente planejados e agendados de forma articulada entre escola e 

equipe de saúde. Muitas das avaliações propostas podem ser realizadas 

tanto por profissionais da educação quanto por profissionais da saúde. É 

preciso que todos entendam as avaliações como processo no qual há 

identificação de problemas de saúde, promoção do autocuidado, além do 

encaminhamento do educando para atendimento na rede de saúde, se for o 

caso. As avaliações das condições de saúde precisam envolver de forma 

protagonista os educandos, é preciso que eles saibam o que está 

acontecendo e para que servem as ações realizadas, as avaliações são mais 

bem sucedidas quando se convertem em processos de educação em saúde. 

Não basta avaliar e identificar problemas, é importante ter compromisso 

com a produção de autonomia e de autocuidado dos escolares. (MS/MEC, 

2013. p.9) 

 

Este texto do documento oficial nos remete à concepção de saúde da 

Organização Mundial de Saúde – OMS, que define a saúde como "um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades". 

Contudo, de acordo com o instrutivo PSE 2013, a avaliação das condições de saúde dos 

educandos no PSE se dá por meio de ações categorizadas como “essenciais” (obrigatórias 

para os municípios) e optativas (facultativas) designadas numa tabela de procedimentos que 

orientam os profissionais para preenchimento de dados num “prontuário” acerca de 

antropometria para triagem de saúde nutricional e relação com doenças afins, triagem 

oftalmológica, avaliação da saúde bucal e verificação da situação vacinal. Deste modo, as 

condições de saúde dos estudantes são avaliadas no PSE de modo fragmentado, sem 

considerar aspectos socioeconômicos e ambientais, considerando saúde como um conjunto 

de condições individuais, contraditoriamente à concepção de saúde da OMS. 

 

II – PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, onde se 

realizam as ações do SPE (saúde sexual, reprodutiva e drogas) e atividades relacionadas à 

nutrição e atividades físicas; 
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A perspectiva da prevenção e da promoção da saúde deve perpassar todas 

as ações do Programa, mas no Componente II ganha especial destaque. As 

ações do Componente II visam garantir oportunidade a todos os educandos 

de fazerem escolhas mais favoráveis à saúde e de serem, portanto, 

protagonistas do processo de produção da própria saúde. O encontro entre 

os saberes das áreas de educação e de saúde potencializa o 

desenvolvimento de ações que privilegiam a dimensão educativa do 

cuidado à saúde, do cuidado de si, do outro e do ambiente, provocando 

efeitos no desenvolvimento saudável e protagonismo do educando e da 

comunidade onde vive, permitindo que realize opções que melhorem sua 

qualidade de vida. O desafio das ações desse componente é trabalhar as 

temáticas por meio de metodologias participativas e ativas de 

aprendizagem, que superem e componham com as tradicionais ações de 

repasse de informações relevantes. A potência do encontro entre saúde e 

educação pode revelar aqui uma de suas vertentes mais interessantes. À 

medida que os profissionais da área da saúde e da educação propõem-se a 

planejar, executar e avaliar as ações coletivamente poderão trocar saberes 

sobre as práticas pedagógicas mais interessantes e contundentes para 

abordagem dos temas de promoção da saúde e prevenção de doenças e 

agravos. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013. p.9-10) 

 

O conceito de promoção de saúde é mencionado na Carta de Otawa, fruto da I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, em 198615. Nessa carta, promoção da saúde 

relaciona-se com a procura criar condições para que as pessoas aumentem sua capacidade de 

controlar os fatores de várias ordens que atuam como determinantes da saúde, a fim de melhorá-

la. O documento do PSE fala em garantia de oportunidades para fazer escolhas mais favoráveis 

à saúde, porém, como fazê-lo, sem que as condições estruturais e socioeconômicas não lhes 

permitam? Portanto, promoção de saúde e prevenção de agravos no PSE resumem-se à 

possibilidade de disponibilização de preservativos nas escolas e fomento a discussões pontuais 

sobre temáticas concernentes à saúde. Para operacionalização deste componente do PSE, seria 

necessário, no mínimo, a criação de ambientes favoráveis à saúde dentro e fora das escolas, 

reforço da ação comunitária, e incremento da intersetorialidade para efetivação de uma rede de 

proteção composta pelos vários segmentos do Estado e Sociedade Civil. 

                                                 
15 Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 

satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um 

bem-estar global.  

(Carta de Otawa disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf). 
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III – FORMAÇÃO, onde deve ocorrer um processo de formação permanente e 

conjunto, dos profissionais de educação e saúde que atuam nos territórios e formação de 

jovens estudantes para atuarem como protagonistas nas escolas. 

 

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. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. p.10) 

 

Este processo de formação permanente preconizado pelo PSE que prevê 

momentos formais nos quais os profissionais de educação e saúde devem se encontrar, 

desconsidera a realidade dos trabalhadores da educação e da saúde, que em sua maioria, têm 

mais de um vínculo empregatício, o que torna muito difícil tal encontro. Além disso, cursos 

de curta duração, oficinas, palestras etc., que são chamadas de “capacitação” no documento 

oficial, geralmente trazem discussões fragmentadas de aspectos biológicos e/ou 

epidemiológicos de saúde, configurando uma concepção de formação reducionista para 

atuação concernente à saúde integral. 

Com a institucionalização do PSE fomentando a execução dos componentes 

supracitados, a articulação saúde-educação, ou seja, Programa Saúde da Família – PSF e 

Escola, passou a ser determinante para os municípios que fizessem a adesão visto que os 

mesmos passaram a receber recursos financeiros específicos para realização de atividades 

que atendessem o objetivo geral do decreto explicitado no art.1º: 
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Fica instituído, 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. (Decreto 

6.286/2007. Art.1º) 

 

Com isso, foram estabelecidos critérios para adesão dos municípios e 

recebimento de recursos que estão relacionados ao Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB, que não podia ser inferior a 2,3 e porcentagem mínima de 70% de cobertura 

do Programa Saúde da Família. Em Sergipe, dos 75 municípios existentes, 72 estavam aptos 

a aderir ao PSE em 2011/2012 segundo os critérios estabelecidos. Estes critérios são 

repactuados a cada ano pela Comissão Intersetorial de Saúde e Educação na Escola – 

CIESE16. Em 2013, com intuito de universalização do programa, o grupo de trabalho 

intersetorial federal e a CIESE extinguiram os critérios para adesão dos municípios, ou seja, 

todos os municípios brasileiros estão aptos a receber recursos para implementação das ações 

do PSE. Considerando que o programa leva recursos materiais e financeiros para os 

municípios, temos uma forte tendência a aumentar o número de municípios com adesão a 

partir do ano de 2013. Mas como se desenvolve na prática essa concepção de 

intersetorialidade Saúde-Educação preconizada no PSE?. O instrutivo PSE passo a passo 

publicado pelos ministérios da educação e saúde em 2011 elenca oito diretrizes básicas do 

programa, nas quais o ideal de intersetorialidade se expressa. São elas: 

 

I – Tratar a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla 

para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos; 

II – Permitir a progressiva ampliação intersetorial das ações executadas 

pelos sistemas de saúde e de educação com vistas à atenção integral à saúde 

de crianças e adolescentes; 

III – Promover a articulação de saberes, a participação dos educandos, pais, 

comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social 

das políticas públicas da saúde e educação; 

IV – Promover a saúde e a cultura da paz, favorecendo a prevenção de 

agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de 

saúde e de educação; 

                                                 
16 Compete à CIESE: I – Propor diretrizes para a política nacional de saúde na escola; II – Apresentar 

referenciais conceituais de saúde necessários para a formação inicial e continuada dos profissionais de 

educação na esfera da educação básica; III – Apresentar referenciais conceituais de educação necessários para 

a formação inicial e continuada dos profissionais da saúde; IV – Propor estratégias de integração e articulação 

entre as áreas de saúde e de educação nas três esferas do governo; V – Acompanhar a execução do Programa 

Saúde na Escola (PSE), especialmente na apreciação do material pedagógico elaborado no âmbito do programa. 
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V – Articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes 

de educação pública de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações 

relativas aos educandos e suas famílias, otimizando a utilização dos 

espaços, equipamentos e recursos disponíveis; 

VI – Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, 

que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

VII – Promover a comunicação, encaminhamento e resolutividade entre 

escolas e unidades de saúde, assegurando as ações de atenção e cuidado 

sobre as condições de saúde dos estudantes; 

VIII– Atuar, efetivamente, na reorientação dos serviços de saúde para além 

de suas responsabilidades técnicas no atendimento clínico, para oferecer 

uma atenção básica e integral aos educandos e à comunidade. 

 

Pressupomos que intersetorialidade seja algo que se desenvolva para além de 

documentos, ou seja, que as pessoas que planejam e realizam as ações tenham condições 

reais para discutirem teorias e conceitos para orientar a sua prática. Considerando que a 

escola e os alunos são o lócus e os sujeitos privilegiados pela ação, observamos que na 

prática há muitos entraves que limitam a exequibilidade das referidas diretrizes. Sabendo-se 

que a maioria dos professores da educação básica no Brasil têm mais de um vínculo 

empregatício e, consequentemente, não tem dedicação exclusiva às escolas onde estão 

vinculados tendo horários de trabalho fragmentados em turnos e locais diferentes; e 

considerando que a estratégia do programa saúde da família – PSF preconiza que suas 

equipes trabalhem quarenta horas semanais, ou seja, em turno integral e que as unidades 

básicas de saúde – UBS funcionam em horário comercial, vemos que há grande dificuldade 

para promover o encontro desses profissionais para discussão, planejamento e execução das 

atividades. Ou seja, essa intersetorialidade não se realiza na prática porque, entre outras 

coisas, é concebida teoricamente, sem considerar as múltiplas condições da realidade 

concreta nas quais as ações devem ocorrer. 

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das 

demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica 

mais do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar 

a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de 

corresponsabilidade. Implica colocar em questão: como esses serviços 

estão se relacionando? Qual o padrão comunicacional estabelecido entre as 

diferentes equipes e serviços? Que modelos de atenção e de gestão estão 

sendo produzidos nesses serviços? A articulação entre Escola e Rede 

Básica de Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O PSE é uma 

estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da 

cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras. 

(MNISTÉRIO DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. p.7). 
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Deste modo, teoricamente o texto supracitado aponta para a necessidade de 

relações intersetoriais, ou seja, o diálogo, a discussão, a articulação entre profissionais de 

educação e saúde devem acontecer a partir dos Grupos de Trabalhos Intersetoriais, todavia, 

as condições objetivas e concretas nas quais se desenvolvem as práticas não permitem nem 

a articulação entre os serviços nem o reconhecimento dos limites e possibilidades dos 

territórios ou comunidades, dadas as condições reais de trabalho dos profissionais da 

educação e saúde diretamente responsáveis pela execução das ações. 

A partir do exposto, percebe-se que o entendimento de território por parte dos 

profissionais de saúde e de educação pode se tornar conflituoso e tende a influenciar a forma 

como esse território será incorporado às suas práticas. Dessa forma cabe ressaltar que em 

alguns documentos oficiais existem evidências que apontam para a concepção de território 

inerente ao Programa de Saúde da Família, impondo limites e possibilidades para o mesmo. 

Um dos termos largamente empregados para descrever a relação serviço-território-

população é a adscrição, que diz respeito ao território sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família - ESF (BRASIL, 1997).  

Esta relação é explicitada em documento anterior (BRASIL, 1994) que trata da 

organização do programa, segundo o qual cada equipe teria a responsabilidade pela cobertura 

de uma área geográfica que contenha entre 800 e 1000 famílias. Posteriormente (BRASIL, 

1997), a adscrição é definida dentro do item “diretrizes operacionais” no qual as regras 

passam a ser mais flexíveis, devendo residir na área entre 600 e 1.000 famílias com o limite 

máximo de 4.500 habitantes. Além disso, recomenda-se considerar a “diversidade 

sociopolítica, econômica, densidade populacional e acessibilidade aos serviços”, entre 

outros fatores, na adscrição da população e delimitação das áreas.  

Costa Neto (2000), no caderno sobre atenção básica, recomenda, além do limite 

do número de famílias e de habitantes (a quantidade de famílias sob responsabilidade de um 

agente comunitário de saúde – ACS, deve se situar entre 20 e 250), considerações sobre a 

existência de outras territorialidades que podem promover uma maior ou menor adesão ao 

modelo de atenção básica do PSF. A partir desses três documentos percebe-se que houve 

maior detalhamento dos critérios a serem adotados para a implantação local do programa. 

Segundo Martha Pereira e  Cristovam Barcellos (1996, p.52), teoricamente o conceito de 
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território variou de uma perspectiva parcial e geográfica para uma perspectiva integradora, 

e até mesmo relacional, considerando outros fatores sociopolíticos e econômicos. 

O termo adscrito orientado pela concepção e territorialidade acima citada pode 

ser devidamente aplicado ao modelo de operacionalização do PSF. Porém, a Escola não tem 

delimitações para atendimento da população, ou seja, independente do território geográfico 

do endereço de uma pessoa, a escola deve atender/matricular. Temos então, um problema de 

cobertura e/ou abrangência dos trabalhos da ESF e da Escola. Geralmente, a escola tem 

alunos de vários territórios, porém, no PSE apenas a equipe de saúde responsável pelo 

território onde a escola está localizada deverá realizar os trabalhos concernentes aos 

componentes I e II, o que evidencia que essa premissa do programa foi concebida sem 

considerar as condições concretas das realidades a serem atendidas. 

Diante desse quadro observa-se que na sua concepção, o texto de diretrizes do 

PSE busca visualizar o território na direção de uma perspectiva multifuncional e abrangente. 

Porém, a operacionalização dessa ideia apresenta tendências reducionistas, fazendo com que 

os profissionais envolvidos enfrentem muitos limites para operacionalização e tenham 

concepções divergentes sobre território. A delimitação de áreas e microáreas de atuação, 

considerada essencial para a implantação e avaliação do programa é, em geral, realizada com 

base apenas no quantitativo de população e área geográfica, sem considerar a dinâmica 

sociocultural e política, inerente aos territórios, o que contradiz o exposto nas diretrizes do 

programa.  

O que temos é que se analisarmos do ponto de vista dos gestores que elaboram 

a política social concatenada aos interesses preconizados pelas organizações internacionais, 

que em última instância determinam as diretrizes, os princípios de intersetorialidade e 

territorialidade são pensados para não funcionar, tornando-se praticamente inexequíveis. 

Porém, do ponto de vista da classe trabalhadora, ou seja, dos profissionais de educação e 

saúde que atuam na realidade concreta dos territórios com suas múltiplas determinações, a 

intersetorialidade e a territorialidade resumem-se a uma delimitação de espaço físico e 

número de pessoas a serem atendidas nas ações do PSE. Deste modo, geram-se muitos 

números/dados positivos relacionados à abrangência e cobertura do programa que avança 

em relação ao número de ações/atendimentos nos sistemas de monitoramento dos ministérios 

da educação e saúde, porém, com ações pontuais que acabam por concorrer com outras 

atividades pedagógicas na escola. Ao que parece, para os gestores federais do PSE, a 



61 

 

concepção de intersetorialidade e territorialidade se materializa simplesmente com a 

instituição dos grupos de trabalho intersetoriais – GTI, os quais assumem generalizadamente 

o papel de fomentar e apoiar as ações articuladas entre os profissionais de ponta. Porém, tais 

ações quando acontecem, são pontuais. 

O componente de Formação do PSE, anteriormente citado, poderia ser um fator 

potencializador dos princípios de intersetorialidade e territorialidade, uma vez que preconiza 

a articulação dos profissionais através da realização de  

 

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 [...] 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. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. p.10) 

 

Cabe lembrar que as condições de saúde dos territórios estão ligadas ao conceito 

de promoção de saúde anteriormente discutido que se relaciona com a criação de condições 

para que as pessoas aumentem sua capacidade de controlar os fatores determinantes da 

saúde. Tais condições estão relacionadas à educação em saúde, às questões ambientais como 

saneamento básico e acesso aos serviços públicos em geral. Pressupõe-se, no PSE, que no 

processo de educação em saúde através de metodologias participativas (oficinas, rodas de 

conversa, comunidades de práticas em plataformas de educação à distância, etc), promove-

se a troca de saberes e/ou conhecimentos técnicos entre os profissionais de educação e saúde 

neste componente de formação. Deste modo, vemos que no processo histórico de 

institucionalização do PSE, a concepção de formação foi desenvolvida a partir das 

experiências de educação em saúde, ou seja, dos processos metodológicos utilizados na 

formação de profissionais do Sistema Único de Saúde, apresentando uma tendência 

tecnicista, unilateral e fragmentada, com a utilização, sobretudo, de instrutivos e guias de 

formação, configurando uma característica da pedagogia tecnicista:  

a eficiência instrumental [...] que advoga a reordenação do processo 

educativo de maneira a torna-lo objetivo e operacional. [...] Assim 

sendo, buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma 

organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas 

que pudessem pôr em risco sua eficiência. Para tanto, era mister 
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operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos aspectos, 

mecanizar o processo. (SAVIANI, 2009, pp. 10-11). 

 

Assim sendo, ao constatar essa origem da concepção de formação preconizada 

no PSE, faz-se necessária uma análise educacional das propostas de formação permanente 

preconizadas no documento instrutivo do PSE considerando que essa concepção está 

atrelada a um modelo de educação escolar orientado pelo modo de produção capitalista, e 

que se desenvolve com fortes tendências neoliberais, ou seja, ratificando a influência das 

organizações internacionais no desenvolvimento dessa concepção de formação que 

apresenta um caráter interventivo no processo de organização do trabalho pedagógico da 

escola e dos professores. É sobre este mote que nos deteremos a seguir. 
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4 A EDUCAÇÃO ESCOLAR CAPITALISTA E A ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

As diferentes conformações e concepções históricas de Estado explicitadas no 

início do capítulo primeiro deste relatório de pesquisa evidenciaram que as relações sociais 

no modo de produção capitalista têm uma origem estrutural comum em qualquer fase de 

desenvolvimento: a divisão social do trabalho, a apropriação privada dos meios de produção 

pela classe dominante e, consequentemente, a exploração da classe trabalhadora por meio da 

extração de mais-valia. Neste contexto a educação reflete (menos mecanicamente, e mais 

organicamente) o processo de controle social a serviço do capital asseverando suas 

dimensões econômicas e políticas desenvolvendo-se de forma articulada por diferentes 

mediações. Deste modo, tomamos como ponto de referência que sociedade se move pela 

luta de classes e que a escola capitalista reproduz, dentro de contradições e conflitos, as 

desigualdades de classes. 

Esta análise nos mostra que a educação escolar capitalista no contexto do mundo 

globalizado converte, mediante operação ideológica, os interesses de uma minoria – classe 

burguesa – em interesses de uma maioria – classe trabalhadora, utilizando as políticas sociais 

como mediadores para atuarem em consonância com as organizações internacionais, as quais 

são reguladas pelos grandes blocos econômicos mundiais. A respeito da relação entre o modo 

de sociabilidade capitalista e a educação, Freitas (1995) sintetiza 

 

A escola capitalista encarna objetivos (funções sociais) que adquire do 

contorno da sociedade na qual está inserida e encarrega os procedimentos 

de avaliação, em sentido amplo, de garantir o controle da consecução de 

tais funções. Como afirma Mészáros (1981) a educação tem duas funções 

principais numa sociedade capitalista: 1) a produção das qualificações 

necessárias ao funcionamento da economia, e 2) a formação de quadros e 

a elaboração de métodos para um controle político (p. 273). Destaque-se, 

ainda, sua vocação elitista. A escola capitalista não é para todos. É uma 

escola de classe. (FREITAS, 1995, p. 95). 

 

Estas características da escola capitalista asseveram um processo de exclusão da 

classe trabalhadora por meio da oferta de um conjunto de qualificações técnicas, instruções 

e treinamentos fragmentados voltados exclusivamente para atendimento das necessidades 
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relacionadas à mão de obra no mercado de trabalho. Sobre este modo como a classe 

dominante reduz a possibilidade de superação dessa realidade pela classe trabalhadora, Lúcia 

Neves nos informa 

Sendo o Estado um Estado de classes, tende a organizar a escola em todos 

os níveis e modalidades de ensino, conforme a concepção de mundo da 

classe dominante e dirigente, embora contraditoriamente, dependendo do 

grau de difusão da pedagogia da contra-hegemonia na sociedade civil, a 

mesma escola esteja permeável à influência de outros projetos políticos 

pedagógicos. [...] Sob a hegemonia burguesa, ao formar intelectuais 

orgânicos em sentido amplo e em sentido estrito segundo os ideais, idéias 

e práticas da classe dominante e dirigente, a escola torna-se importante 

instrumento de difusão da pedagogia da hegemonia, ou pedagogia da 

conservação, e, concomitantemente, em veículo que limita e emperra a 

construção e a veiculação de uma pedagogia de contra-hegemonia 

(NEVES, 2005, p. 29). 

 

Nessa conjuntura, a educação em geral que se dá nas relações sociais e os 

processos educativos e de conhecimentos específicos que se reproduzem na escola revelam-

se como uma modalidade técnica, cultural e política de expressão da existência humana. 

Portanto, tais processos educativos também podem servir aos interesses da classe 

trabalhadora dentro desta mesma escola instituída no modo de sociabilidade capitalista. Para 

isso é necessário considerar que 

 

É como prática cultural que a educação se faz mediadora da prática 

produtiva e da prática política, ao mesmo tempo que responde também pela 

produção cultural. É servindo-se de seus elementos de subjetividade que a 

prática educativa prepara para o mundo do trabalho e para a vida social 

(SEVERINO, 2008, p. 292) 

 

Para que ocorra essa qualificação dos níveis de consciência para o mundo do 

trabalho e para a vida social, o processo de organização do trabalho pedagógico relacionado 

ao modo de organização do processo de trabalho produtivo, deve mediar o processo de 

apropriação das objetivações humanas efetivadas no cotidiano escolar. Isto denota a relação 

dialética entre o processo de trabalho produtivo e o processo da práxis educativa inerente a 

Educação Escolar. Porém, como temos um embate entre classes sociais distintas, teremos 

também projetos de educação distintos. Na obra ‘Textos sobre educação e ensino’ de Marx 

e Engels (1993) temos uma sinalização desses autores para esta questão: “ O Estado  de 
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classe estava intimamente ligado ao ensino de classe. Ainda que não sem tensões, o aparato 

escolar se convertia em apêndice da classe dominante [...] (MARX e ENGELS, 1993, p. 10). 

Para Franco Cambi a educação assume um papel essencial na busca dos ideais 

tanto para a burguesia conservadora como para os revolucionários proletariados. 

 

Numa sociedade socialmente tão lacerada [...], na qual velho e novo, 

tradição e revolução convivem tão intima e dramaticamente, um papel 

essencial é reconhecido [...] ao compromisso educativo: para as burguesias 

trata-se de perpetuar o próprio domínio técnico e sociopolítico mediante a 

formação de figuras profissionais capazes e impregnadas de “espírito 

burguês”, de desejo de ordem e espírito produtivo, para o povo, de operar 

uma emancipação das classes inferiores mediante  a difusão da educação, 

isto é, mediante a libertação da mente e da consciência para chegar à 

libertação política [...] Assim, também no terreno das pedagogias populares 

vai-se desde as reformistas até as revolucionárias [...], desde as que visam 

uma emancipação como integração [na sociedade burguesa] das classes 

populares [...] até as que reclamam, pelo contrário, uma revolução da 

ordem burguesa, uma tomada do poder por parte dos proletários (CAMBI, 

1999, P. 408-409, apud LOMBARDI, 1999) 

 

Essas considerações explicitam a ressonância do movimento contraditório entre 

burguesia e proletariado na educação, onde observamos claramente a existência de propostas 

educacionais contrárias. 

Segundo Lombardi (1999, p.8), Marx e Engels não fizeram exposição 

sistemática sobre escola e educação, porém, na tradição marxista, temos autores que se 

ocuparam da organização e sistematização das referências de Marx e Engels acerca da 

Educação, a saber: Bogdan Suchodolski, Alighiero Manacorda, Roger Dangeville e Maria 

Alice Nogueira. Tais autores explicitam a existência de uma pedagogia marxista organizada 

em três aspectos: 1) Crítica à educação, ao ensino e à qualificação profissional burguesa, 

com o objetivo de revelar a relação entre a educação e as condições de vida das classes 

fundamentais da sociedade burguesa; 2) Relação do proletariado com a ciência, a cultura e 

a educação, explicitando os nexos da ciência com o movimento do capital no processo de 

trabalho industrial e a importância da educação na formação da consciência; 3) Educação 

comunista e formação integral do homem – compreendendo instrução como educação 

intelectual, corporal, tecnológica para formação do ser omnilateral. 
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Considerando esses aspectos, temos uma concepção de Educação compreendida 

como partícipe e reflexo de uma determinada realidade concreta movida por múltiplas 

determinações, considerando os indivíduos envolvidos nesse processo educativo demiurgos 

de sua própria história, impulsionando-os para a formação de um novo modelo de 

sociabilidade – o projeto histórico socialista – superando por incorporação o projeto histórico 

capitalista. Uma proposta educacional que leve em consideração tais aspectos seria 

contraditória aos ideais da burguesia enquanto classe dominante. Assim sendo, esse projeto 

educacional não poderia estar sob controle do Estado, mas nas mãos da sociedade, dos 

trabalhadores como assinalara Marx e Engels. 

A crítica de dependência escolar do Estado não tem somente aspectos 

negativos. A proposta sugerida é de sistema de gestão não burocrático, com 

a intervenção direta da população trabalhadora através de seus delegados e 

num marco de democracia direta, tal como colocam em relevo suas 

indicações já assinalados a propósito da comuna de Paris (MARX e 

ENGELS, 1983, p. 10-11). 

 

Porém, o desenvolvimento histórico da educação escolar burguesa, instaurou no 

imaginário social, uma ideologia de educação redentora, a partir da qual seria possível superar as 

diferenças de classe com forças individuais através de qualificação profissional e ascensão no 

mercado de trabalho, configurando um processo de alienação. Lombardi (1999, p.17) afirma que 

“[...] as intervenções de Marx eram no sentido favorável a uma educação que, sendo pública 

e gratuita, também fosse livre e laica”. Neste sentido a educação foi apontada como um 

importante instrumento de emancipação e desalienação da classe proletária e vista como uma 

importante ferramenta de formação e, portanto, um instrumento para a consolidação de uma 

possível revolução proletária. Com isto, podemos considerar que a educação e a escola não 

se reduzem ou se limitam ao papel de reprodução das relações sociais dominantes, embora 

apresentem essas tendências, mediante a proposição de processos de formação diferentes 

para as diferentes classes sociais, que são muito presentes no contexto globalizado do 

neoliberalismo. 

Burbules e Torres (1994) ao discutirem sobre a relação entre Estado e Educação 

na contemporaneidade do mundo globalizado denunciam o modo pelo qual os sistemas 

educacionais corroboram com a lógica de formação unilateral do homem reproduzindo o 

caráter unilateral na educação capitalista. 
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Os sistemas organizados de educação operam sob a égide de um Estado-

nação que controla, regula, coordena, comanda, financia e certifica o 

processo de ensino-aprendizagem. Não é de surpreender que um dos 

principais propósitos de um sistema educacional projetado dessa forma, 

seja criar um cidadão leal e competente. (BURBULLES e TORRES, 2004, 

p.12). 

 

Cabe ressaltar que tal lógica de formação humana não é natural, mas histórica. 

De acordo com Saviani (2007), no fluxo histórico a identidade entre trabalho e educação 

presente, em especial, no modo de produção comunal, cinde com a origem da sociedade de 

classes, onde a marca distintiva é o surgimento de grupos humanos que vivem do trabalho 

de outros grupos humanos. A origem histórica da sociedade de classes, como nós já sabemos, 

se dá pela divisão social do trabalho e apropriação privada dos meios de produção. Então, a 

Educação passa a permear os influxos da sociedade estruturada em classes sociais (MELO, 

2011).  

Diante da assertiva de Manacorda (1991) que diz, “divide-se o trabalho, divide-

se o homem”, podemos, por analogia, também asseverar: divide-se o trabalho, divide-se a 

educação. Nesta direção, Saviani (2007) explicita que com o advento da divisão social do 

trabalho e da propriedade privada a educação perde sua identidade com o trabalho, pois agora 

vão existir duas formas específicas de educação: uma para os proprietários dos meios de 

produção, que se educa a partir de atividades intelectuais; e outra para os não-proprietários 

os quais se educavam por meio do próprio processo de trabalho. 

A dualidade do processo de trabalho pedagógico se desenvolveu no transcurso 

dos modos de produção, mas sempre vinculadas às demandas de cada formação econômica. 

Entretanto, conforme Saviani (2007), a partir da sociedade capitalista é que a escola se tornou 

a forma hegemônica de educação, segundo a qual refletia os influxos gerados pelo 

desenvolvimento das forças produtivas materiais. No modo de produção capitalista a 

dualidade do processo produtivo permanecia, entretanto, sob uma forma mais aperfeiçoada 

a qual se expressa na 

[...] proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e 

“escolas de ciências e humanidades” para os futuros dirigentes; e a 

proposta de escola única diferenciada, que efetuava internamente a 

distribuição dos educandos segundo as funções sociais para as quais se os 

destinavam em consonância com as características que geralmente 

decorriam de sua origem social (SAVIANI, 2007, p.159).  

 



68 

 

Em oposição à compreensão dualista da educação escolar, Saviani (2007) a partir 

de Gramsci “ [...] sai em defesa de um sistema de ensino mediado pelo trabalho como 

princípio educativo, que tem como horizonte teleológico a superação da desarticulação entre 

trabalho intelectual e trabalho manual, ciência e produção, teoria e prática” (MELO, 2011, 

p.124).  

Desta maneira, na sociabilidade capitalista a Educação Escolar apropria sua 

lógica e incorpora formas alienadas do processo educativo. Este processo é organizado 

visando responder a lógica do capital, os preceitos postos pelo trabalho abstrato (valor de 

troca), então, “[...] a função hegemônica da educação é a de preparar os indivíduos para se 

inserirem no mercado de trabalho. Pois, nesta forma de sociabilidade, o indivíduo vale 

enquanto força de trabalho e não enquanto ser humano integral (TONET APUT MELO, 

2011, p.124-125). 

Diante do exposto, e considerando o Programa Saúde na Escola como uma 

política social de interface educacional que está articulada às diretrizes das organizações 

internacionais (como organismo da classe burguesa), que são mediadores da concepção 

capitalista de educação, cabe-nos analisar as concepções de formação e organização do 

trabalho pedagógico presentes nas diretrizes do referido Programa com o objetivo de 

explicitar a partir de qual ponto de vista de classe esta política social se desenvolve com 

vistas à intervenção social através do processo de formação humana. 

Quando analisamos a concepção de política social nas nossas fontes empíricas 

(documentos do PSE), observamos claramente que se trata de um programa que se 

desenvolve em consonância com o processo de trabalho produtivo organizado numa 

sociedade de classes com as características do mundo neoliberal projetado pela burguesia17. 

Deste modo, deve cumprir a função social de estabelecer um consenso, por meio de regras 

sociais, jurídica, políticas, culturais e econômicas que mantenham a sociedade dividida em 

classes.  

Com isso, o PSE explicita nos documentos analisados uma feição integradora e 

articuladora de áreas distintas em prol da melhoria dos serviços oferecidos à classe 

trabalhadora, visto que traz o objetivo de articular a saúde e educação pública, das quais os 

principais usuários são os trabalhadores.  

                                                 
17 Verificar, nos apêndices, análise de conteúdo do Decreto 6.285/2007 - Concepção de Função social da 

política pública. 



69 

 

Vemos então, que o programa apresenta-se como uma política “benfeitora”, 

buscando melhorar a condição de saúde e de educação dos educandos das redes públicas de 

ensino com vistas ao “desenvolvimento integral” ou à “formação integral” dos mesmos. 

Porém, não há em nenhum momento do material, alusão ao debate econômico e à luta de 

classes. Com essa formulação, o PSE apresenta-se como uma política social que “separa 

produção e reprodução social, apostando na política social como solução para desigualdade 

sem levar em conta a natureza do capitalismo” (BEHRING & BOSCHETTI, 2011, p. 17).  

Quanto à função social da escola, apesar de não se apresentar de modo muito 

explícito nos documentos analisados, percebemos que no PSE a escola cumpre uma função 

atrelada à concepção pedagógica crítico-reprodutivista18. Isto se apresenta na proposição de 

reordenação do espaço escolar para realização de atividades técnicas (relacionadas à saúde) 

cumprindo, inclusive, uma função burocrática de alimentar dados num sistema de 

indicadores da saúde pública. A racionalização do processo educativo, por meio do PSE, 

exige que na escola ocorra uma atuação planificada, garantida pela elaboração de “instruções 

minuciosas sobre como proceder com vistas a que os diferentes agentes cumprissem cada 

qual as tarefas específicas acometidas a cada um no amplo espectro em que se fragmentou o 

ato pedagógico” (SAVIANI, 2001, p.11). Corroborando com este aspecto, o 

desenvolvimento das atividades do PSE nas escolas é acompanhado de planilhas que devem 

ser preenchidas com os dados obtidos nos procedimentos aplicados junto aos alunos, para 

alimentação de um sistema de informações que gera indicadores acerca da condição de saúde 

da comunidade. 

Nesse sentido, o preenchimento de formulários passa a ser adotado como a forma 

básica de controle desse processo de racionalização (SAVIANAI, 2001, p. 14). Essa 

intervenção reprodutivista traz conseqüências ao processo educativo, que segundo Saviani 

(2001) são:  

1) a inviabilização do trabalho pedagógico, devido ao aumento do caos no 

campo educativo provocado pelo nível de descontinuidade, de 

heterogeneidade e de fragmentação gerado pelo encontro na prática 

educativa, da orientação tecnicista, as condições tradicionais 

predominantes nas escolas e a influência da pedagogia nova, que exerceu 

poderoso atrativo sobre os educadores; e 2) o aprofundamento do 

esvaziamento do conteúdo de ensino nas escolas das camadas populares. 

                                                 
18 Verificar, nos apêndices, análise de conteúdo do Decreto 6.285/2007 e dos manuais instrutivos do PSE 

publicados em 2011 e 2013 - Concepção de Função social da escola. 
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Quando encontramos nos documentos a sentença: 

 

“A escola como um espaço de relações é ideal para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e político, na medida em que 

contribui na construção de valores pessoais, crenças, conceitos e 

maneiras de conhecer o mundo e interfere diretamente na produção 

social da saúde” 

 

Reconhecemos que o desenvolvimento dessa criticidade se dá sem que haja 

reflexão sobre as bases materiais das relações sociais vigentes, reorganiza-se o pensamento, 

porém, reproduz-se uma conformidade com o que está posto no modo de produção vigente. 

Daí, considerarmos que o PSE também traz uma concepção de função social da escola 

concatenada à pedagogia crítico-reprodutivista. Essas teorias “empenham-se tão-somente 

em explicar o mecanismo de funcionamento da escola tal como esta é constituída”. O seu 

mérito não poderia ter sido outro: por em evidência o comprometimento da educação com 

os interesses da classe dominante. Essas teorias, por sua vez, não têm a pretensão de 

sistematizar propostas pedagógicas, sobretudo, porque compreendem que a educação na 

sociedade capitalista tem apenas a função de reproduzir as relações de produção, sendo 

assim, a escola capitalista necessariamente reproduz a dominação e a exploração. 

(SAVIANI, 2003, p. 29-30).  

A concepção de organização do trabalho pedagógico não é explicitada 

diretamente nos documentos, porém, há proposição de atividades estruturadas a serem 

realizadas por profissionais de educação e saúde na escola. Deste modo, seguimos na esteira 

de FREITAS (1995) que nos informa: 

 

A organização do trabalho pedagógico pode ser compreendida em dois 

níveis: 1) como trabalho pedagógico que, no presente momento histórico, 

costuma desenvolver-se predominantemente em sala de aula; e 2) como 

organização global do trabalho da escola, como projeto político 

pedagógico da escola. (FREITAS, 1995, p. 94) 

 

Dentro da organização do trabalho pedagógico, o mesmo autor propõe analisar 

as categorias como pares dialéticos: os objetivos/avaliação (como função social); e o 
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conteúdo/método (como forma geral do trabalho pedagógico da escola). Neste sentido, 

identificamos os objetivos/avaliação na função social geral do PSE e o conteúdo/método 

proposto a partir de categorias da saúde para serem desenvolvidas na escola. Cabe ressaltar 

que esta formulação esta concatenada a uma teoria educacional que “[...] formula uma 

concepção de educação apoiada em um projeto histórico e discute as relações entre educação 

e sociedade em seu desenvolvimento; que tipo de homem se quer formar; os fins da 

educação”. (FREITAS, 1995, p. 93). Com isso “as desigualdades econômicas são traduzidas 

em desigualdades educacionais. Esta função social da escola capitalista é incorporada aos 

objetivos, bem como às práticas de avaliação, e passa a fazer parte da própria organização 

do trabalho pedagógico (FREITAS, 1995 p. 96). Ao propor uma estruturação de atividades 

na escola, o PSE está organizando o conteúdo/método, visto que 

 

A objetivação da função da escola capitalista se dá no interior de seu 

conteúdo/método. Tal relação está em interação dialética. Como assinalam 

Rosental e Straks: “Não existe, por conseguinte, uma forma que não esteja 

embebida de conteúdo, que não organize o movimento e a atividade de um 

conteúdo. Do mesmo modo, que não existe um conteúdo que não se 

expresse estruturalmente em determinada forma. (FREITAS, 1995 p. 97). 

 

A análise da concepção de formação no PSE nos mostra uma proposta formação 

de profissionais pautada em uma tendência tecnicista, unilateral e fragmentada, sobretudo, 

na modalidade de Educação à distância. A proposta de formação dos jovens, por meio de 

guia de educação entre pares, está centrada no desenvolvimento de competências e 

habilidades e, igualmente, unilateral e fragmentada. Nos documentos analisados, temos 

propostas que fragmentam e flexibilizam a formação de profissionais e jovens, expondo 

demandas de saúde como prioritárias no ambiente escolar e escondendo o conceito de 

precarização do trabalho. A concepção de trabalho neoliberal apresenta-se na concepção de 

formação cuja unilateralidade é a única possibilidade formativa. A formação é pautada no 

desenvolvimento de competências19 e na fragmentação do conhecimento, o que distancia 

sobremaneira o indivíduo de uma formação omnilateral, apesar de aparecer, 

contraditoriamente, diversas vezes no texto analisado, a expressão: “formação integral”. 

Cabe observar que tal concepção de formação é oriunda das relações entre 

trabalho, educação e o desenvolvimento das políticas sociais (neoliberais). Recordemos que 

                                                 
19 Competência aqui concebida como ferramenta para empregabilidade. 
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a teoria do capital humano, na qual a escolarização era componente basilar para a garantia 

de competitividade, começa a ser superada/substituída, com as modificações 

socioeconômicas ocorridas a partir da crise estrutural do capital na década de 1970. 

  

Passamos da economia com base no bem-estar-social, para a implantação 

de políticas neoliberais; da promessa de emprego e políticas sociais para 

todos para objetivação da política de estado mínimo20 no que se refere aos 

gastos sociais e do desemprego estrutural e da teoria do capital humano 

para o discurso do desenvolvimento de habilidades e competências através 

da implementação do atributo da empregabilidade. A educação modifica, 

desta forma, seu objetivo central, passando da lógica da educação 

organizada pelo Estado e que serviria como base para a formação de 

mercados econômicos competitivos para a lógica da privatização da 

educação definida a partir do desenvolvimento de habilidades e 

competências. (ALVES, 2010, p. 103). 

 
 

Nesse contexto compreendemos que as políticas neoliberais em curso trazem a 

centralidade do desenvolvimento da empregabilidade para a formação humana, ou seja, a 

empregabilidade passa a integrar as políticas sociais a partir do falso discurso de que existem 

empregos, mas somente para os mais aptos. Assim sendo, a educação assume a 

responsabilidade de desenvolvimento da empregabilidade, atendendo a demanda do 

mercado de trabalho que tem por base a competição e a competência. Os parâmetros teórico-

metodológicos da formação humana apontam para uma articulação com a crise estrutural do 

capital desenvolvendo-se essencialmente através do estabelecimento de habilidades e 

competências que devem ser intencionalmente desenvolvidas e que vão sendo implantadas 

através de um suposto discurso crítico. As concepções de formação de profissionais e de 

jovens que identificamos no nosso campo empírico corroboram com isso. 

No que concerne à tendência reprodutivista e à modalidade de educação à 

distância – EAD, que apontamos como principal via de capilarização de formação no PSE, 

consideramos que se desenvolvem também com premissas de formação pautada no 

desenvolvimento de competências e habilidades.  

Duarte (2001) localiza a formação por competências, em uma grande corrente 

educacional contemporânea desenvolvida a partir do construtivismo, denominada por ele 

                                                 
20 O Estado torna-se mínimo no que se refere aos gastos sociais (como saúde, educação, moradia, entre outros), mas 

máximo na implementação do ideário neoliberal através da implementação de um conjunto de políticas sociais 

necessárias para superar a crise da década de 1970 que se firmaria como crise estrutural do capital. 
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como “as pedagogias do aprender a aprender”. Este autor, ao realizar uma crítica às 

pedagogias do “aprender a aprender” centra sua discussão em quatro principais questões, 

que ao nosso olhar, se apresentam na realidade das formações, sobretudo por meio de 

manuais e na modalidade à distância, preconizadas pelo PSE: 1) A importância em se 

aprender sozinho não sendo necessário ou tornando-se secundária a presença de outra pessoa 

no processo de transmissão e produção do conhecimento; 2) A supervalorização do método 

de produção e aquisição do conhecimento frente ao conhecimento enquanto conteúdo; 3) A 

concepção de educação funcional, pois o que deve impulsionar a atividade educativa são os 

interesses dos próprios alunos; 4) A educação como ferramenta para a disputa de postos de 

trabalho. Neste caso, as bandeiras do “protagonismo juvenil” e do “empoderamento” de 

adolescentes e jovens no PSE são lançadas para cumprir dois papéis concomitantes: o de 

promoção da própria saúde; e o papel de formar jovens política e ideologicamente mais aptos 

a desempenhar funções estratégicas no mercado de trabalho. 

Como sabemos a base da proposta de educação da UNESCO, centrada no 

relatório Delors (1998), fundamenta as pedagogias do “aprender a aprender” e apresenta um 

caráter de desenvolvimento de políticas compensatórias de mitigação da pobreza, não 

trazendo em si pressupostos que sirvam como base para a construção de uma pedagogia 

socialista, mas sim para a mundialização da educação no modelo capitalista. Não por acaso, 

a UNESCO é um dos principais financiadores do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

que, como já explicitamos, originou o PSE. 

 
O projeto de mundialização da educação articula-se sobremaneira à 

implantação de uma pedagogia que segundo Duarte (2001) lega aos 

professores a tarefa não de auxiliar na construção de uma educação que 

faça uma crítica à realidade com vistas a transformá-la, mas conhecer quais 

competências o mercado de trabalho está exigindo para que seja possível 

se adaptar a ele. Por isso, a criatividade que impregna o discurso das 

pedagogias do “aprender a aprender” não está na necessidade de se criar 

novas formas de organização que transformem radicalmente a sociedade 

do capital, mas sim de desenvolver a criatividade que possibilite rápidas 

adaptações a realidade atual. Nesse sentido, compreender o processo de 

mundialização da educação possibilita compreender a base de 

desenvolvimento das políticas de formação internacional e nacionalmente, 

pois as mesmas têm como lastro políticoideológico a subserviência e 

manutenção do modo do capital produzir e reproduzir a vida. (ALVES, 

2010, p. 105). 
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A concepção de educação escolar capitalista, nos mostra que o processo de 

formação de profissionais, em especial de professores, pode orientar a uma tendência de 

reprodução dos valores e interesses do modo de produção capitalista. Em articulação com 

essa reflexão, vemos que para a implementação das ações previstas no PSE, são essenciais 

os processos de formação permanente dos profissionais das áreas de educação e saúde. Deste 

modo, os documentos analisados demonstraram que as propostas metodológicas de 

formação trazem no seu bojo concepções de desenvolvimento humano, de formação humana 

e de organização do trabalho pedagógico. É sobre essas questões que deteremos a nossa 

análise a partir de agora, pois compreendemos que delas surgem elementos determinantes 

da ação dos professores e profissionais de saúde no espaço escolar. E será por meio da análise 

das concepções que forjam as ações pedagógicas na organização do trabalho pedagógico que 

poderemos compreender melhor o modo pelo qual a política está sendo implementada, visto 

que consideramos que o reflexo dessa política teórica se dá na prática dos profissionais que 

a implementam.  

Nesse sentido, os documentos de diretrizes do programa ‘PSE passo a passo 

(2011) e Instrutivo PSE (2013)’ apontam como estratégias de formação: a) Formação do 

Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI); b) Formação de Jovens Protagonistas para o PSE c) 

Formação de profissionais da educação e saúde nos temas relativos ao Programa Saúde na 

Escola; d) Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas e; e) 

Rede Universidade Aberta do Brasil – “FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE”. Cabe 

ressaltar que essas estratégias ocorrem por três vias: 1) disponibilização de guias de 

formação; 2) Reuniões técnicas e participações em eventos (seminários, congressos); e 3) 

por meio de educação à distância.  

Os guias de formação são organizados em oficinas pré-concebidas com as 

temáticas prioritárias do programa (definidas, geralmente, a partir de indicadores de saúde) 

e são disponibilizados/distribuídos por meio digital (estão disponíveis em 

www.mec.gov.br/pse; www.dab.saude.gov.br/pse) e impresso aos grupos de trabalho 

intersetoriais - GTI. A estrutura dessas publicações demonstra um certo autoritarismo 

travestido de “inovação didática”, com a redução do professor a manuseador de métodos, 

pacotes de tecnologias de informação, guias e cartilhas.  

As políticas que trazem no seu bojo essa proposta de formação pedagógica 

propõem uma espécie de treinamento em cursos extremamente aligeirados. Além disso, para 

http://www.mec.gov.br/pse
http://www.dab.saude.gov.br/pse
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além do PSE, há uma enorme quantidade de políticas sociais que enxergam a escola como 

lócus privilegiado para realização de suas atividades. Deste modo promove-se uma certa 

competição entre tais políticas no espaço escolar, que deve eleger prioridades visto que fica 

inexeqüível a realização de atividades oriundas de diferentes iniciativas que não dialogam 

entre si. 

As reuniões técnicas e as participações em eventos são geralmente restritas a 

grupos muito pequenos de gestores que se tornam “multiplicadores” das informações 

discutidas. Assim sendo, a principal via de capilarização do processo de formação no PSE 

são os cursos oferecidos na modalidade de Educação à distância - EAD, o que vemos como 

problema, porque grande parte dos programas destinados à formação de professores a 

distância se ampara nos paradigmas tradicionalmente inspirados pela matriz positivista, no 

enfoque comportamental e se traduz no modelo da racionalidade técnica, que reforça a 

fragmentação do conhecimento, a valorização dos saberes disciplinares elaborados por 

especialistas e pesquisadores, porém alheios à prática de sala de aula. Moraes (2003) afirma 

que os diversos cursos destinados à formação de professores acabam adotando uma prática 

mais conservadora, mesmo fazendo uso de modernos recursos tecnológicos, pois 

 

...o fato de integrar imagens, textos, sons, animação e mesmo a interligação 

em seqüências não-lineares, como as atualmente usadas na multimídia e 

hipermídia, não nos dá a garantia de qualidade pedagógica e de uma nova 

abordagem educacional. Programas visualmente agradáveis, bonitos e até 

criativos podem continuar representando o paradigma instrucionista, ao 

colocar no recurso tecnológico uma série de informações a ser repassada 

para o aluno (...) expandindo e preservando a velha forma (...), sem refletir 

sobre o significado de uma nova prática pedagógica utilizando esses novos 

instrumentos. (MORAES, 2003, p. 58) 

 

Evidencia-se, nessa modalidade de prática pedagógica, a preocupação de formar 

o professor como técnico, cuja competência se traduz em aplicar um conjunto de novas 

teorias, técnicas e, ainda, materiais inovadores no dia-a-dia da sala de aula. Assim, o 

professor se transforma em mero reprodutor do conhecimento e/ou de programas 

previamente elaborados por outros, os quais são construídos a partir de situações ideais, sem 

considerar aspectos diferenciados que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Os 

“pacotes pedagógicos” já vêm prontos. Ao profissional em formação cabe aprender o 

conteúdo e, a partir daí, mudar a prática de sala de aula, numa transposição mecânica. 
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Entendemos essas propostas metodológicas são colocadas como condições que asseguram 

as “novas” necessidades exigidas pelo mercado de trabalho e que fundamentam todo o 

discurso difundido pelas Pedagogias do “Aprender a Aprender”, adotadas frequentemente 

como alternativas para a formação de professores, como foi demonstrado nas nossas fontes 

empíricas21. 

Atentemos para a concepção de desenvolvimento humano que subjaz tais 

pedagogias do “aprender a aprender” e suas expressões na formação de professores. Trata-

se de uma concepção segundo a qual o desenvolvimento traz em si as capacidades humanas 

superiores/funções psíquicas superiores (ontogênese repetindo a filogênse), e somente com 

a maturidade é que se pode aprender determinados conteúdos. Estamos falando precisamente 

da teoria de desenvolvimento de Piaget conhecida como epistemologia genética, que é a base 

para a Escola Nova e para as pedagogias do “aprender a aprender” e, por conseguinte, orienta 

as diretrizes metodológicas do Programa Saúde na Escola. 

Em oposição a esta concepção de desenvolvimento humano, defendemos a teoria 

histórico-cultural, desenvolvida essencialmente por Vigotski, Lúria e Leontiev, que 

compreendia a relação entre aprendizagem e desenvolvimento como uma unidade dialética, 

Vigtoski, que inaugura essa corrente buscou exatamente fazer um exame crítico de toda a 

produção existente sobre o assunto, incluindo o exame crítico da obra de Piaget, e chega à 

formulação concreta do problema: aprendizagem e desenvolvimento não são a mesma coisa, 

mas são pares dialéticos que formam uma unidade entre si, sendo que, para as funções que 

não são dadas pela natureza biológica, portanto, sociais, a aprendizagem age sobremaneira 

no seu desenvolvimento, e que dessa forma a aprendizagem produz o desenvolvimento. 

Segundo Vigotski, aprendizagem e desenvolvimento, apesar de estarem tão 

intimamente conectados, nunca se produzem de modo simétrico e paralelo, 

 

o desenvolvimento da criança não acompanha nunca a aprendizagem 

escolar, como uma sombra acompanha o objeto que a projeta. […] Existe 

uma dependência recíproca, extremamente complexa e dinâmica, entre o 

processo de desenvolvimento e o da aprendizagem, dependência que não 

pode ser explicada por uma única fórmula especulativa apriorística 

(VIGOTSKI, 2010, p.115-116). 

 

                                                 
21 Verificar, nos apêndices, análise de conteúdo do Decreto 6.285/2007 e dos manuais instrutivos do PSE 

publicados em 2011 e 2013 - Concepção de formação no PSE. 
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E isso é consoante com a lei geral, fundamental do desenvolvimento que 

Vigotski formula: as funções psicológicas superiores aparecem duas vezes do decurso do 

desenvolvimento, primeiro no plano interpsíquico, depois no plano intrapsíquico, assim 

podendo se tornarem propriedades internas do pensamento da criança.  

Percebemos que se trata de uma concepção de desenvolvimento diametralmente 

oposta àquela desenvolvida por Piaget que entende que as capacidades intelectuais aparecem 

apenas pela força de determinações biológicas. Os guias de formação do PSE fazem 

exatamente isso quando propõem oficinas de formação de alunos para grupos de 

determinado nível de ensino (ensino médio, por exemplo) considerando as faixas etárias dos 

adolescentes e jovens. Já os guias dos professores orientam para a realização desse tipo de 

atividade junto aos alunos. 

 

A metodologia está organizada numa seqüência de oficinas planejadas em 

torno de situações e temas relacionados à saúde e à prevenção, na forma de 

um curso de formação continuada para profissionais de educação e de 

saúde [...]Propõe a constituição de grupos com vinte a vinte e cinco 

participantes, contando com uma dupla de facilitadores (um profissional 

de saúde e um da educação) para organizar os conteúdos e estratégias de 

trabalho. O curso, a ser realizado de forma autônoma, em nível local, 

pressupõe que os facilitadores tenham conhecimento da proposta em sua 

integra e que possam atuar, não na qualidade de especialistas na temática, 

mas como orientadores do trabalho coletivo e guias na construção de novos 

conhecimentos compartilhados. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, p.9). 

 

Tal é a importância da concepção de desenvolvimento expressa nas fontes 

empíricas que, na práxis pedagógica, ao se determinar, conscientemente ou não, uma 

concepção de desenvolvimento humano, muda-se totalmente a concepção de ensino e a 

teoria-prática pedagógica. Com isso entendemos que é impossível assumir uma pedagogia 

materialista, marxista, como por exemplo a Pedagogia Histórico-Crítica, a partir de uma 

concepção de desenvolvimento biologicista, não por questões lógico-formais, mas pela 

materialidade da prática pedagógica, pois ao se assumir uma dada concepção de 

desenvolvimento, a atividade docente mudará seu caráter substancialmente, sobretudo 

porque o ensino terá outra função que é potencializar as características inatas que forem 

surgindo, ao passo que, com uma concepção de desenvolvimento que forma uma unidade 

contraditória e na qual aprendizagem produz o desenvolvimento, a aprendizagem ganha 

destaque e se torna central no trabalho pedagógico. 
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Portanto, dependerá também da concepção de desenvolvimento humano, o papel 

do professor, pois, para uma concepção de desenvolvimento o papel do professor é acessório 

no desenvolvimento do aluno, para outra concepção de desenvolvimento, o papel do 

professor é central. O mesmo vale para o papel humanizador da cultura humana. Para a 

concepção de desenvolvimento de Piaget ela tem papel secundário e a escola se restringe 

àquilo que o aluno pode aprender sozinho, para a concepção de desenvolvimento de Vigotski 

a cultura tem um papel central, essencial no desenvolvimento dos alunos e na determinação 

do que eles devem aprender. 

Vale lembrar também que não podemos pensar isoladamente questões da práxis 

docente sem conexão com a práxis social como um todo, segundo Saviani (2009) a educação 

é uma mediação dentro da prática social global, e isso nos leva a compreender que essas 

determinações que se configuram na práxis pedagógica acontecem em profundo 

imbricamento com as demais esferas sociais, logo, podemos entender que se apontamos para 

determinada concepção de desenvolvimento, levamos a práxis para determinada concepção 

de aprendizagem e determinada teoria pedagógica, e, logo, para determinado horizonte 

teleológico contidos em tais teorias, em outras palavras, há uma ligação entre concepção de 

desenvolvimento humano, teoria pedagógica (que encerra a organização do trabalho 

pedagógico) e projeto histórico. 

Já discutimos anteriormente que o projeto histórico capitalista orienta as 

diretrizes de políticas sociais como o PSE e ficou evidente que as concepções de formação 

e desenvolvimento humano estão intimamente ligadas à epistemologia genética de Piaget 

por meio das pedagogias do “aprender a aprender”. Deste modo, a teoria pedagógica, que 

orienta o trabalho pedagógico na prática, segue a mesma orientação. Com essa investigação, 

partindo das diretrizes e das propostas de formação preconizadas pelo PSE, compreendemos 

que a organização do trabalho pedagógico é o elemento de materialização do programa nas 

escolas.  

Com isto, percebemos que a concepção organização do trabalho pedagógico 

presente no PSE revela mediações que produzem limites para a prática pedagógica na escola 

e especificamente na sala de aula. Com essas concepções engendradas no processo de 

formação temos uma lógica de apreensão da realidade fragmentada determinando, em última 

instância, uma atuação superficial da própria política. Para superar essa lógica 
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É preciso romper com o eixo transmissão-assimilação (que se caracteriza 

pela separação entre teoria e prática), em que se distribui um saber 

sistemático falando sobre ele. Não se trata de falar sobre, mas de vivenciar 

e refletir com. Esta é uma característica fundamental da metodologia 

implementada [...] no fazer gera-se o saber. (MARTINS 1989, p. 175). 

 

O processo de formação deveria fomentar uma organização do trabalho 

pedagógico na qual 

 

(...) o saber não diz respeito à “transmissão de conhecimento”, mas à 

“apropriação de uma realidade” e “não só de um conteúdo elaborado sobre 

esta realidade” [...] “ o confronto que passa na sala de aula não se passa 

entre alguém que sabe um conteúdo (o professor) e entre alguém que não 

sabe (o aluno), mas entre essas pessoas e o próprio conteúdo, na busca de 

sua apropriação” (WACHOWICZ 1989, p. 42). 

 

Porém, o que temos no PSE é que as concepções pedagógicas incutidas no 

processo de formação dos profissionais e estudantes são naturalistas e biologizantes, 

preterindo as questões sociais induzindo as escolas a priorizarem demandas da saúde, 

escamoteando demandas específicas da própria escola que, que na esfera pública, já não são 

contempladas a contento. Neste sentido, Neves e Sant’Ana (2005) afirmam que estamos sob 

a vigência da nova pedagogia da hegemonia, uma estratégia do capital monopolista junto ao 

Estado e alinhado ao projeto neoliberal da Terceira Via do sociólogo inglês Antony Giddens. 

Segundo Gramsci 

Nas sociedades ocidentais, o Estado se amplia, adquirindo uma nova 

materialidade: complexificação da burocracia civil e militar da 

aparelhagem estatal ou do Estado em sentido estrito e crescente expansão 

qualitativa e quantitativa dos aparelhos privados de hegemonia da 

sociedade civil. O Estado redefine, ainda, suas funções, acrescentando às 

tarefas de comando, governo e domínio a função de direção cultural e 

política das classes dominantes (hegemonia civil), por meio da adesão 

espontânea (consenso), passiva e indireta e/ou ativa e direta ao projeto de 

sociabilidade da classe dominante e dirigente (GRAMSCI, 2000, p. 20-21, 

apud NEVES e SANT’ANNA, 2005, p. 25). 

 

É sob a hegemonia burguesa que o Estado vem realizando a adaptação do 

conjunto da sociedade a uma forma determinada de civilização, de cultura, de moralidade, e 

é por isso que o Estado capitalista vem reajustando suas práticas e diretrizes nos séculos XX 
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e XXI, para adequar suas práticas educativas às necessidades de adaptação do homem 

individual e coletivo aos novos requerimentos do desenvolvimento do capitalismo 

monopolista, é nesse sentido que o Estado capitalista desenvolve uma ‘pedagogia da 

hegemonia’ (NEVES e SANT’ANNA, 2005). 

Mészáros (2008) corrobora com a mesma linha de raciocínio em relação ao papel 

do Estado capitalista na direção do aparato escolar/educativo quando afirma que 

 

“A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, 

serviu – no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e 

o pessoal necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do 

capital, como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima 

os interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa 

à gestão da sociedade, seja na forma internalizada (isto é, pelos indivíduos 

devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma dominação estrutural 

e uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas” 

(MÉSZÁROS, 2008, p.35). 

 

Vemos que a educação não é, e nenhum outro componente da sociedade poderia 

sê-lo, alheia à luta de classes expressa nos projetos que se encontram em embate, o qual é 

marcado pela nova pedagogia da hegemonia cuja finalidade é redefinir o padrão de 

politização fordista, e isso vem se dando por meio de um movimento variado e complementar 

de repolitização da política, o que segundo Neves e Sant’Anna (2005) se apresenta com 

alguns traços definidores assim sintetizados: 

 

1) Estimular um tipo de participação que tenta incentivar 

movimentos caracterizados por soluções individuais, ao mesmo 

tempo, esse movimento também se caracteriza pela busca do 

convencimento dos homens a participarem de associações e 

processos políticos que efetivamente se convertem em espaços 

decisivos para a obtenção do consenso acerca de temas defendidos 

pela nova pedagogia da hegemonia; 2) Desmobilizar os sujeitos 

políticos coletivos comprometidos até então com a contra-

hegemonia restringindo o nível de consciência política, fazendo com 

que a classe trabalhadora acabe por realizar a grande política 

conservadora. 3) Estimular a partir do Estado a expansão dos grupos 

de interesses não diretamente ligados às relações de trabalho que 

surgiram depois do fim da Segunda Guerra Mundial, grupos de 

interesses de mulheres, homossexuais, crianças, jovens, terceira 

idade, raças e etnias e de valorização da paz e da ecologia. As lutas 

exclusivamente extra econômicas não oferecem perigo ao 

capitalismo, elas podem até ser usadas a favor da hegemonia 

burguesa, e isso se dá com apoio dos organismos internacionais 
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(especialmente o Fundo monetário internacional- FMI e Banco 

Mundial - BM) no sentido de estimular pelo Estado a expansão 

quantitativa acelerada dos aparelhos privados de hegemonia 

voltados para a organização política ao nível mais elementar de 

consciência pública coletiva, uma expansão cujo exemplo pode ser 

notado na criação de uma nova fração da burguesia, a burguesia de 

serviços. 

 

Essas características denotam a intencionalidade das políticas públicas 

educacionais, como por exemplo, o PSE. Assim sendo, o desenvolvimento de pesquisas, que 

busquem analisar de modo crítico, a forma como as mesmas operam nas relações sociais, 

tornam-se muito relevantes para que possamos instrumentalizar teoricamente a classe 

trabalhadora com a perspectiva de emancipação a partir de teorias críticas frente às relações 

subjacentes ao capitalismo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade das políticas públicas de educação e saúde é proveniente de um 

processo histórico de negação de acesso ao patrimônio sócio cultural e econômico a muitos 

seres humanos e de acumulação excessiva por parte de muito poucos, acirrando a assimetria 

e contradição das classes sociais, desembocando em problemas de educação e saúde pública, 

sobretudo atingindo a classe trabalhadora. Compreendemos, dessa forma, que o PSE 

configura-se como uma política pública de ação teleológica que surgiu para suprir um 

carecimento do mundo real que a provocou/fomentou e que precisa de uma “resposta” do 

Estado. 

No percurso teórico que fizemos foi possível demonstrar que as políticas 

públicas constituem uma das vias pelas quais ocorre essa “resposta do Estado” aos 

carecimentos da sociedade. Tomando o PSE como política de educação, constatamos que 

nem sempre as políticas públicas para a educação são instituídas para responder questões 

fundamentalmente da escola ou da própria educação. Neste caso específico, o PSE responde 

a anseios e demandas sociais que são oriundas da saúde (e até da assistência social) como 

resposta do Estado ao anseio da sociedade. 

Tomando a luta de classes como categoria explicativa, evidenciou-se 

preliminarmente que as concepções de Formação, Educação e Saúde presentes no PSE são 

elementos que corroboram para a reprodução da sociedade de classes. Isto é explicitado na 

proposta de formação permanente de professores e profissionais de saúde preconizada nas 

diretrizes do PSE com efeito na organização do trabalho pedagógico da escola e dos 

professores. Essas condições históricas configuram uma política pública paliativa que atua 

apenas na aparência do fenômeno, ou seja, configura-se como uma política que gera dados 

quantitativos positivos na relação educação-saúde, mas necessariamente não melhora as 

condições concretas da saúde e educação da classe trabalhadora, a quem se destina. As 

determinações e contradições do processo de implementação do PSE que o configuram como 

uma política paliativa explicitam-se: (1º) na proposta de educação permanente com guias, 

oficinas e/ou à distância como principal via de capilarização; (2º) na dicotomia teoria-prática 

para realização das atividades; (3º) na inviabilidade do princípio da intersetorialidade com 

planejamento e execução de atividades conjuntas entre profissionais de educação e saúde no 
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âmbito das escolas; e (4ª) no financiamento, que tem a rede de saúde como via de gestão do 

recurso. 

Deste modo, considerando as concepções analisadas no Programa Saúde na 

Escola, teceremos as nossas considerações finais com enfoque a partir dos interesses e 

perspectivas da classe trabalhadora, pois como já dito, consideramos que esta carrega a 

possibilidade histórica da emancipação humana. Tais concepções, analisadas sob enfoque 

crítico dialético, evidenciaram que as concepções inscritas no PSE enquanto política pública 

educacional expressam uma via de mão única, ou seja, a ideologia dominante do capital 

domina as diretrizes formuladas. Ainda que adotem um discurso “benfeitor” de proposições 

críticas, apenas reforçam a divisão social do trabalho, a fragmentação da produção e do trato 

com o conhecimento e, hipoteticamente, a cisão entre teoria e prática. Essas características 

se expressam claramente nos documentos investigados, tornando-os ferramentas de controle 

social a partir da classe dominante. 

Quando realizamos uma inversão desse olhar, ou seja, vislumbrando do ponto 

de vista da classe trabalhadora, ainda assim, corremos o risco de também concebermos tal 

política como benfeitora, visto que, propõe ações práticas de intervenção direta no cotidiano 

das vidas humanas com intuito de mitigar vulnerabilidades concernentes à saúde e à 

educação.  

Porém, esse olhar, precisa ser crítico buscando os nexos e relações que 

exponham as raízes dos problemas sociais que demandam essas políticas. Assim, 

considerando a realidade concreta com as desigualdades de classes sociais, encontramos 

contradições de fundo nas propostas idealistas do PSE. Idealistas porque: 1) não consideram 

os limites impostos pela realidade cotidiana de trabalho das escolas públicas e unidades de 

saúde, onde os profissionais estão submetidos a condições precárias para o exercício de suas 

funções; 2) porque se pautam em “experiências exitosas”, que no fundo são pontuais e se 

constituem em exceções, no universo de atuação do programa; e 3) Ao focar suas concepções 

e ações no imediato, tal política desvia a atenção que deveria estar nas condições de 

exploração e acumulação que alimentam o modo de sociabilidade capitalista. Ou seja, quais 

são as condições da produção e como se realiza a distribuição da riqueza produzida por 

“homens livres”? 

 

A análise das políticas sociais sob enfoque dialético precisa considerar os 

elementos essenciais para explicar seu surgimento e desenvolvimento. O 
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primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as 

estratégias de acumulação prevalentes. O segundo é o papel do Estado na 

regulamentação e implementação das políticas sociais, e o terceiro é o 

papel das classes sociais. Nessa direção, não se pode explicar a gênese e 

desenvolvimento das políticas sem compreender a articulação com a 

política econômica e a luta de classe. (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, 

p. 44) 

 

O detalhe é que esse coletivo de “homens livres” é também um coletivo de 

“homens desiguais”, configurando uma pseudo-democracia. Na ótica da classe trabalhadora, 

esses homens deveriam ser “livres e iguais”. Deste modo, não teríamos necessidades de 

políticas sociais de saúde, educação, assistência etc, uma vez que, todos teriam acesso ao 

patrimônio cultural e econômico historicamente construído. E quando tivéssemos alguma 

necessidade desta ordem, tais políticas não estariam no centro das atenções, mas apenas 

atuariam perifericamente, pois seriam consideradas uma solução de emergência e não uma 

política estrutural. Compreendemos que a maneira de mitigar e solucionar esses problemas 

é a constituição de uma política socioeconômica que chegue às causas da pobreza, da 

separação de classes e permitam restringir a ajuda humanitária a iniciativas acessórias. Deste 

modo, não teríamos a necessidade da produção de conformidade, consenso e hegemonia na 

sociedade, função esta, atribuída em grande parte aos organismos internacionais que 

formulam diretrizes na busca de uma “equalização” das condições sociais humanas (à luz do 

capital). Porém, existe a possibilidade de apropriação e utilização das políticas sociais em 

prol da classe trabalhadora, como nos informa Behring e Boschetti (2011) 

  

Pelo ângulo econômico, as políticas sociais assumem a função de reduzir 

os custos da reprodução da força de trabalho e elevar a produtividade, bem 

como manter elevados níveis de demanda de consumo, em épocas de crise. 

Pelo ângulo político, as políticas sociais são vistas como mecanismos de 

cooptação e legitimação da ordem capitalista, pela via da adesão dos 

trabalhadores ao sistema. Esses enfoques não são em si equivocados, pois 

as políticas sociais assumem de fato essas configurações. Mas são 

insuficientes e unilaterais porque não exploram suficientemente as 

contradições inerentes aos processos sociais, e em conseqüência, não 

reconhecem que as políticas sociais podem ser centrais na agenda de lutas 

dos trabalhadores e no cotidiano de suas vidas, quando conseguem garantir 

ganhos para os trabalhadores e impor limites aos ganhos do capital. 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 37). 
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Nesse contexto, a educação emerge como um grande propulsor de formação de 

quadros de inculcação de valores alinhados às demandas do modo de sociabilidade em 

desenvolvimento. Na atualidade temos em pleno andamento as premissas do neoliberalismo 

que desembocou a partir da segunda guerra mundial, quando se ampliaram as diferenças 

sociais globais, pois o mundo afetado pela lógica mercantilista da guerra teve a sua frente a 

grande tarefa de reconstruir e/ou reorganizar os países emergentes. Como alternativa viável 

ao estado capitalista surge o neoliberalismo no qual o estado passa a ser menos interventor 

do ponto de vista social, em que há uma tendência às privatizações, ou seja, deixar a cargo 

da sociedade a busca de soluções. Neste caso, pode parecer que há um enfraquecimento do 

Estado, mas este permanece muito forte, sobretudo, no campo econômico. Neste contexto, 

o Estado reorganiza-se, reconsiderando o seu papel em relação às políticas sociais 

educacionais 

 

O Estado não se retira da Educação. Ele se atribui um novo papel, o de 

Estado regulador e avaliador que define as grandes orientações e metas a 

atingir e coloca em prática um sistema de monitoramento e avaliação do 

cumprimento dos resultados desejados. Se por um lado ele continua a 

investir uma parcela significativa do seu orçamento na Educação, por 

outro, ele se desobriga da organização e gestão cotidiana do sistema, 

funções que ele deixa para os níveis intermediários e locais, e ao mesmo 

tempo em que estabelece parcerias e concorre com atores privados 

dispostos a tomar uma parte significativa do “mercado educacional”. 

(LESSARD, BRASSARD & LUSIGNAN, 2002, p. 35) 

 

Como vemos, há um caminho bem traçado pela classe dominante, por meio da 

educação, para que a classe trabalhadora compreenda como puramente positiva as 

proposições das políticas sociais. Porém, a classe trabalhadora deve analisar criticamente 

essas “benfeitorias” das políticas propostas e traçar um caminho para reformulação de uma 

teoria crítica da educação posta a partir das suas necessidades. 

 

“No entanto, o caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos de 

adaptação acionados periodicamente a partir dos interesses dominantes 

podem ser confundidos com os anseios da classe dominada. [...] do ponto 

de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 

seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas 

populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa 

engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor 

qualidade possível nas condições históricas atuais” (SAVIANI, 2009, 

p.28). 



86 

 

 

Diante da necessidade de entender os discursos políticos ideológicos e analisar 

as novas formas de implantação e/ou imposição dessas políticas, devemos buscar novos 

caminhos com a finalidade de redirecionar os horizontes a partir da realidade das escolas e 

comunidades nas quais ocorrerão as ações. Assim, ratificaremos que as políticas sociais não 

se contrapõem ao modo de produção capitalista, mas, ao contrário, reforçam o mesmo. 

Um componente de suma importância para a classe dominante na manutenção 

da hegemonia do capital são as organizações internacionais, que após a segunda guerra 

mundial, com a necessidade de ajuda aos países emergentes e o fortalecimento da ideia de 

globalização, ganharam cada vez mais peso neste contexto de globalização e gradualmente 

entraram em jogo nas políticas nacionais de educação, colocando em questão o papel dos 

atores históricos em educação: o Estado e a sociedade civil. 

 

O termo “organização internacional” refere-se tradicionalmente ao sistema 

das Nações Unidas, sendo a Unesco e a Unicef as agências especializadas 

em educação. Entretanto existem outros tipos de organizações 

internacionais que tem influência significativa no setor educacional, tais 

como o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Ocde). 

Cada uma dessas organizações apresenta sua própria história e sua própria 

visão de educação. (AKKARI, 2011, p.23). 

 

Segundo Berthelot (apud AKKARI, 2011, p.21), a globalização é uma 

consequência da ideologia neoliberal, a qual postula que todas as sociedades devem ser 

regidas pelas regras do mercado e analisadas apenas sob prisma econômico. A questão 

levantada é de que a liberalização do comércio internacional é colocada acima de qualquer 

outro objetivo político. Com essa orientação neoliberal, o mercado livre torna-se muito 

influente para a deterioração da escola pública, isso graças à concorrência que traz com ela, 

a escolha da escola, a descentralização e a responsabilização dos atores educacionais pelos 

resultados. Essas características são acompanhadas de uma elevação do interesse do setor 

privado pela educação pública, visto que 

 

Não se pode deixar de reportar que o acentuado descompromisso do estado 

em financiar a educação pública abriu espaço para que a educação escolar, 

em todos os seus níveis, se transformasse em negócio altamente lucrativo. 

As empresas privadas envolvidas com a educação contavam com todo tipo 

de facilidades, incentivos, subsídios fiscais, créditos e mesmo com 
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transferências de recursos públicos. Os favorecimentos ao capital privado, 

aliado ao clientelismo, ao desperdício, à corrupção, à burocracia e à 

excessiva centralização administrativa, minguou, por assim dizer, a fonte 

de recursos para as escolas públicas. (SHIROMA, 2007, p. 35). 

 

É neste bojo das relações sociais capitalistas que a Educação Escolar, alvo do 

Programa Saúde na Escola, corresponde ao antagonismo entre as classes sociais (trabalhador 

assalariado e burguesia capitalista). Por isso, como já afirmamos a própria Educação Escolar 

é uma educação de classes, e não é politicamente neutra. Daí a necessidade da classe 

trabalhadora fazer a crítica à educação escolar capitalista. A escola está ligada a este 

processo, como agência educativa ligada às necessidades do progresso, às necessidades de 

hábitos civilizados, que corresponde à vida nas cidades. E a isto também está ligado o papel 

político da educação escolar enquanto formação para a cidadania. Significa formar para a 

vida na cidade, para ser sujeito de direitos e deveres na vida da sociedade moderna, centrada 

na cidade e na indústria. O que tivemos com este processo? Que a forma escolar emerge 

como forma dominante de educação na sociedade atual. Isto a tal ponto que a forma escolar 

passa a ser confundida com a educação propriamente dita.  

Assim, hoje, quando pensamos em educação, automaticamente pensamos em 

escola. É por isso que quando se levantam bandeiras em prol da educação, o que está em 

causa é o problema escolar. Se a educação escolar é a forma dominante na sociedade atual, 

compreende-se por que as demais formas de educação, ainda que subsistam na sociedade 

moderna, passam para um plano secundário, se subordinam à escola e são aferidas a partir 

da escola. Ocorre aqui com a questão escolar o mesmo fenômeno que Marx descreveu com 

relação à economia, ou seja, trata-se de compreender as formas menos desenvolvidas a partir 

das mais desenvolvidas e não o contrário. 

Neste sentido que é possível compreender a educação a partir da escola e não o 

contrário. As formas não escolares de educação têm que ser compreendidas a partir da escola, 

que é a forma desenvolvida de educação. Este é o fenômeno que observamos hoje em dia, a 

tal ponto que, quando falamos em escola, não é necessário adjetivar; todos entendem do que 

se está falando. Mas quando se quer falar em educação que não seja a da escola, temos que 

fazer a referência sempre pela via negativa: educação não escolar, educação não formal, 

informal. O critério para entender as demais é a forma escolar. 
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Portanto, como constatamos nas concepções do PSE, a Educação Escolar 

Capitalista propõe formas de organização do processo de trabalho pedagógico e do trato com 

o conhecimento que permitem formas de apropriação das objetivações genéricas alienadas. 

A lógica da apropriação do conhecimento é feita sem levar em conta as contradições da 

sociedade, ou dizendo com outras palavras, desconsidera a luta de classes. Esta postura 

lógico-histórica atende aos interesses e necessidades da burguesia capitalista, a saber, a 

manutenção da divisão do trabalho e da propriedade privada dos meios de produção. 

Nesse sentido, a escola pode ser um espaço sócio-político o qual reflete o 

movimento contraditório imanente da sociedade capitalista. Entretanto, também poderemos 

refletir criticamente as assimetrias sociais, políticas, culturais e econômicas mediante novas 

formas de organizar o processo de trabalho pedagógico e de tratar o conhecimento, que 

busquem contribuir na construção de um movimento propositivo de contra-hegemonia.  

Diante deste quadro, compreendemos que para haver superação dos limites 

impostos pelo idealismo do PSE, devemos analisar criticamente a atual Educação Escolar 

capitalista, onde seus elementos já se encontravam nos escritos de Marx, encaminhando as 

concepções para outro tipo de formação do indivíduo. Um tipo de formação que promova 

não uma apropriação fragmentada das objetivações do gênero humano, mas sim, uma 

formação que estabeleça nexos entre os dados da realidade produzidos historicamente e a 

prática social mais ampla (professores, alunos e a própria escola). Estamos falando de uma 

formação omnilateral na qual eleva os níveis de consciência dos professores e alunos a um 

patamar que desenvolva suas múltiplas faculdades humanas. 

Entendemos que é mediante esta concepção de indivíduo que a organização do 

trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento devem ter como referência, tendo em 

vista, que nesta concepção a categoria trabalho material é o ponto de partida e chegada do 

processo de socialização dos conhecimentos escolares. Esta posição teórico-metodológica 

assumida na organização do processo de trabalho pedagógico e no trato com o conhecimento 

poderá contribuir para que os professores e alunos saiam de uma análise caótica da realidade 

para uma análise sintética da mesma (da síncrese a síntese), entendendo-a em suas múltiplas 

determinações. Tal postura político-pedagógica poderá resultar numa melhor articulação 

entre a teoria e a prática, entre sujeito e objeto, entre o lógico e o histórico, com efeito, no 

engajamento dos indivíduos partícipes deste processo educativo em vista a luta contra a 

exploração do homem pelo homem. 
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A concepção pedagógica atual que está concatenada a essas premissas, fazendo 

a crítica à educação escolar capitalista, a qual consideramos estar concatenada aos interesses 

da classe trabalhadora, é a concepção pedagógica histórico-crítica (SAVIANI 2001; 2005) 

devido ao fato de compreender a educação a partir de seus condicionantes objetivos. De acordo 

com Saviani (2005) a expressão pedagogia histórico-crítica é a tradução do processo de 

superação da visão crítico-mecânica, crítico-ahistórica para uma visão crítico-dialética, portanto 

histórico-crítica da educação.  

 

Essa formulação envolve a necessidade de se compreender a educação no 

seu desenvolvimento histórico-objetivo e, por conseqüência uma proposta 

de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo 

compromisso, seja a transformação da sociedade e não a sua manutenção, 

a sua perpetuação. Esse é o sentido básico da expressa pedagogia histórico-

crítica. Seus pressupostos, portanto, são os da concepção dialética da 

história. Isso envolve a possibilidade de se compreender a educação escolar 

tal como se manifesta no presente como resultado de um longo processo 

de transformação histórica (SAVIANI, 2005, p. 93). 

 
 

Deste modo, a pedagogia histórico-crítica se propõe às seguintes tarefas em relação 

à educação escolar:  

 
a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 

objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 

produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 

tendências atuais de transformação.  

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 

assimilável pelos alunos no espaço e tempos escolares.  

c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 

assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de 

sua produção, bem como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 

2003b, p. 9).  

 

Para a realização dessas tarefas há uma proposta de um método pedagógico que 

parte da prática social, onde se encontram igualmente inseridos professor e aluno, porém, 

ocupando, posições distintas nesse processo, condição para que travem uma relação fecunda 

na compreensão e no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. 

Cabendo aos momentos intermediários do método “identificar as questões suscitadas pela 

prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 

compreensão e solução (instrumentalização) e viabilizar sua incorporação como elementos 

integrantes da própria vida dos alunos (catarse)” (SAVIANI, 2008, p. 118). 
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Este método considera que o ponto de partida é considerar que do ponto de vista 

pedagógico há uma diferença essencial entre professor e aluno: encontram-se em níveis 

diferentes de compreensão (conhecimento e experiência) da prática social. A compreensão 

do professor é de síntese precária e a dos alunos é de síncrese. Com isso, decorre a 

problematização que se constitui no momento da identificação dos principais problemas 

postos pela prática social. Trata-se de detectar que questões precisam ser resolvidas no 

âmbito da prática social e, em conseqüência, que conhecimentos são necessários dominar.  

Na instrumentalização: 1) trata-se de se apropriar dos instrumentos teóricos e 

práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social; 2) como 

tais instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua 

apropriação pelos alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por parte 

do professor; 3) é a apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais 

necessárias à luta social que travam para se libertar das condições de exploração em que 

vivem.  

A catarse é o momento da expressão elaborada da nova forma de entendimento 

da prática social a que se ascendeu. Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos 

culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social. E a prática 

social final é ponto de chegada é a própria prática social, compreendida agora não mais em 

termos sincréticos pelos alunos. Neste ponto, os alunos ascendem ao nível sintético e reduz-

se a precariedade da síntese do professor. Através do processo acima indicado, a 

compreensão da prática social passa por uma alteração qualitativa. Cabe ressaltar que essa 

separação didática dos passos do método pode fazer parecer que a prática social aparece 

apenas no início e no fim. Porém, devemos compreender que a prática social aparece em 

todos os momentos do desenvolvimento do método. Entendemos que, entre as múltiplas 

determinações do problemas teórico-práticos do PSE, o método da prática social defendido 

pela pedagogia histórico-crítica é o caminho metodológico para superar por incorporação os 

limites impostos na prática cotidiana dos profissionais de educação e saúde no 

desenvolvimento de suas atividades concernentes ao programa. 

Ao que parece no contexto atual, a escola pública é uma instituição 

compreendida como lócus privilegiado para tudo, está no “fio da navalha”, sendo empurrada 

para a exercer funções até da assistência social. Diuturnamente os trabalhadores da educação 

lutam contra o progressivo abandono da compreensão da escola como lugar de difusão, 
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produção e apropriação de conhecimento. Entre tantas estratégias de desqualificação da 

escola pública, sua proposição como espaço de assistência se materializa em programas 

como: o Programa Saúde na Escola (PSE), o Bolsa Família (BF); o Mais Educação (ME); o 

Brasil carinhoso; o Olhar Brasil, etc. Cabe observar um aspecto de forte impacto para a 

educação em relação a esse “assistencialismo” da Escola Pública. 

 

Ao se associar a produção da pobreza à má qualidade da escola argumenta-

se que os problemas socioeconômicos brasileiros são produzidos no 

terreno educacional e, portanto, apenas nesta esfera é possível solucioná-

los. Essa racionalização desloca a necessária compreensão das relações 

capital-trabalho como determinação desses problemas, dirigindo-a ao 

campo educacional. Individualiza-se tanto a produção das aviltantes 

condições de existência de parcela importante da população brasileira, 

como as suas soluções. Estamos diante do fenômeno do “empoderamento” 

dos pobres e dos professores, pois deles dependeria o sucesso da escola 

pública na promoção da ascensão social de seus alunos – pobres. Não resta 

dúvida quanto ao sentido essencial da política educacional em curso: 

estamos diante de novas formas da pedagogia do capital.  

(EVANGELISTA e HELLER, 2012, p.16) 

 

Com todas essas nuances do modelo neoliberal de crescimento, acreditamos que 

esta política pública que analisamos só terá sentido se tiver como ponto de partida e de 

chegada as necessidades das classes dominadas e funcionar como meio de satisfação de 

necessidades sociais, e não das necessidades do capital. Deste modo, será possível 

implementar no PSE uma concepção de educação como prática histórico-social cuja 

orientação não pode ser puramente técnica e naturalista como ocorre na saúde. 
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APÊNDICES



I 

 

1. Sistematização (quadros de referências) das concepções de função social da política pública (PSE) e da escola, concepção de organização 

do trabalho pedagógico e de formação no PSE, extraídas das fontes empíricas (Decreto presidencial que instituiu o PSE; manuais instrutivos 

publicados em 2011 e 2013 pelos ministérios da educação e saúde). 

Quadro 1 - Decreto nº 6.286/2007 

Documento/ 

data 

Autores  Conteúdos Categorias 

de analise 

Frequência/ localização 

Decreto nº 

6.286/2007 

Presidência 

da República 

Federativa 

do Brasil 

Institui o 

Programa 

Saúde na 

Escola 

Concepção 

de Função 

social da 

política 

pública 

Não apresenta explicitamente. Nos objetivos e nas diretrizes expressas no documento evidencia-se uma 

função assistencialista da política pública concatenada às diretrizes de controle social das organizações 

internacionais. Uma concepção de política social como solução para a desigualdade, sem considerar a luta 

de classes. 

Nos objetivos temos: “contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da 

cidadania e nos direitos humanos”;  “[...] ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes 

e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis” (Art. 2º - II, IV). 

Entre as diretrizes temos: “cuidado ao longo do tempo”; “controle social”; monitoramento e avaliação 

permanentes” (Art. 3º. § 1º - VI). “As ações em saúde previstas no âmbito do PSE considerarão a atenção, 

promoção, prevenção e assistência, e serão desenvolvidas articuladamente com a rede de educação pública 

básica e em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS” (Art. 4º). 

   Concepção 

de Função 

social da 

escola 

Não apresenta explicitamente. Nos objetivos observa-se uma concepção de escola como instituição de 

transmissão de conteúdos e de geração de impactos nos indicadores sociais, corroborando com a concepção 

redentora da educação por meio da escola. Assim, a escola tem sua função social atrelada à teoria crítico-

reprodutivista, visto que fala-se em reformular, por meio de articulação intersetorial, atividades na escola, 

mas não em modificá-la radicalmente. 

“[...] articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica pública, de 

forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a 

utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; “promover a comunicação entre escolas e 

unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes” (Art. 2º 

- II, VI). 



II 

 

“inclusão das temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico das escolas” (Art. 4º - XVII). 

“Os Secretários Estaduais e Municipais de Educação e de Saúde definirão conjuntamente as escolas a serem 

atendidas no âmbito do PSE, observadas as prioridades e metas de atendimento do Programa” (Art. 5º - VI. 

§ 2º). 

   Concepção 

de 

Organização 

do trabalho 

pedagógico 

Não apresenta. 

   Concepção 

de Formação 

Não apresenta explicitamente. Fala-se muito em formação integral, porém, não se define o que é essa 

formação integral. Nos objetivos temos: “contribuir para a constituição de condições para a formação integral 

de educandos” (Art. 2º - III); Fica sob competência dos ministérios da educação e saúde” subsidiar a 

formulação das propostas de formação dos profissionais de saúde e da educação básica para implementação 

das ações do PSE” (Art. 5º - III). 
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Quadro 2 - PSE passo a passo. Manual instrutivo do Programa Saúde na Escola publicado em 2011 

Documento/ 

data 

Autores  Conteúdos Categorias 

de analise 

Frequência/ localização 

PSE passo a 

passo. Manual 

instrutivo do 

Programa 

Saúde na 

Escola 

publicado em 

2011. 

Ministério 

da Saúde – 

Ministério 

da 

Educação. 

(Grupo de 

Trabalho 

Intersetorial 

Federal do 

PSE). 

Dispõe sobre 

as diretrizes 

do Programa 

Saúde na 

Escola e 

seus 

componentes 

de ação. 

Instrui 

quanto ao 

monitorame

nto do 

Programa. 

Concepção 

de Função 

social da 

política 

pública 

Não apresenta explicitamente. Porém, propõe uma política integradora e de controle social. Novamente 

reconhecemos uma concepção de política benfeitora que equaliza e soluciona as desigualdades. 

No texto de apresentação do PSE Temos: “[...] Nessa perspectiva, o Programa Saúde na Escola (PSE), do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. 

Fruto do esforço do governo federal em construir políticas intersetoriais para a melhoria da qualidade de 

vida da população brasileira. Nesse contexto, as políticas de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira estão unindo-se para promover o 

desenvolvimento pleno desse público”. (p. 5). Nas diretrizes expostas temos: “Promover a articulação de 

saberes, a participação dos educandos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral na construção e 

controle social das políticas públicas da saúde e educação” (p. 7). 

“Promoção da saúde, segundo o conceito adotado pelo SUS, por meio da Política Nacional de Promoção da 

Saúde1, é uma estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam 

a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes em nosso 

país, visando à criação de mecanismos que reduzam situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a 

equidade e incorporem a participação e o controle social na gestão das políticas públicas da saúde”. (p. 17) 

“O PSE constitui-se uma estratégia que procura fomentar uma gestão coletiva das ações de saúde e educação 

a partir da participação de profissionais da saúde, educação, dos educandos e da comunidade, no território 

onde convivem”. (p. 17). 

   Concepção 

de Função 

social da 

escola 

Concepção de escola como espaço privilegiado para desenvolvimento de pensamento crítico através do 

desenvolvimento de habilidades para atuação como sujeitos ativos.  

“A escola como um espaço de relações é ideal para o desenvolvimento do pensamento crítico e político, na 

medida em que contribui na construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o 

mundo e interfere diretamente na produção social da saúde” [...] “dimensionando a participação ativa de 

diversos interlocutores/sujeitos em práticas cotidianas, é possível vislumbrar uma escola que forma cidadãos 



IV 

 

críticos e informados com habilidades para agir em defesa da vida e de sua qualidade e que devem ser 

compreendidos pelas equipes de Saúde da Família (eSF) em suas estratégias de cuidado”. (p. 5). 

“A escola é um espaço privilegiado para práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde 

e de doenças”. (p. 6). 

“[...] a escola, um espaço que contribui para a construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras 

de conhecer o mundo, torna-se um lugar privilegiado para promoção da saúde, visto que tem potencial 

singular para formar sujeitos autônomos e críticos, capazes de compreender a realidade e modificá-la a partir 

do lugar que ocupam, ou seja, aptos a fazer uma reflexão acerca dos problemas da comunidade e a propor 

ações para resolvê-los, a partir de suas perspectivas”. (p. 17). 

   Concepção 

de 

Organização 

do trabalho 

pedagógico 

Não apresenta explicitamente. Porém, propões atividades que interferem na prática docente. 

”A escola contemplada pelo PSE deve funcionar de modo que as atividades em saúde a serem desenvolvidas 

devam fazer parte do projeto político-pedagógico escolar, atendendo às expectativas dos professores e, 

principalmente, dos educandos. As temáticas a serem trabalhadas pelo PSE devem ser debatidas em sala de 

aula pelos professores, assessorados/orientados pelo pessoal da saúde ou diretamente por profissionais de 

saúde previamente agendados e com o apoio dos professores. Essa preparação dos educandos no cotidiano 

da escola pode implicar a participação desde o agendamento e organização das atividades e/ou durante a 

realização delas” [...] “Portanto, estratégias pedagógicas podem ser sugeridas ou enriquecidas tanto pelos 

profissionais de saúde quanto de educação para que sejam analisadas pelo setor da educação e estejam 

coerentes com os fundamentos e pressupostos de aprendizagem adotados e aceitos, caracterizando uma ação 

conjunta, de maneira que sejam respeitadas as competências próprias de cada setor, assim como suas 

estratégias de atuação no que concerne sua área técnica por excelência. (p. 13). 

“Qualquer intervenção da saúde (educativa, preventiva, clínica etc.) deve também ser pedagógica em sua 

intenção e execução e em sintonia com a programação pedagógica da escola, e ser contada como momento 

de aprendizagem (inclusive carga horária simultânea para a escola e para as atividades de saúde realizadas)” 

(p. 14). 

“É necessário e importante que os educandos sejam preparados sobre as atividades em saúde que serão 

desenvolvidas/realizadas, e não somente avisados. Ou seja: uma atividade clínica – como o exame de vista 

– deve ser trabalhada anteriormente num contexto interdisciplinar, de forma situada e legítima em sala de 

aula (seja numa aula de ciências, literatura, história etc.), de maneira que a atividade em saúde a ser 
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desenvolvida/realizada tenha sentido e esteja relacionada com o momento pedagógico ou conteúdo que os 

alunos estão trabalhando e interessados. (p. 15). 

“A fim de aproximar os educandos das Unidades Básicas de Saúde, projetos criativos têm sido apresentados, 

como inserir no projeto político-pedagógico da escola o estudo da UBS da região, culminando com visitas 

guiadas dos educandos ao serviço de saúde. Como forma de não sobrecarregar a UBS no início do ano letivo, 

com um excesso de encaminhamento de crianças para avaliação, uma idéia proposta é a eSF se articular com 

a escola, para o envio de lembrete para as famílias comparecerem com as crianças no mês do aniversário, 

para a consulta anual na unidade de saúde. A criação de espaços e ambientes seguros facilitam a adesão das 

crianças, adolescentes e jovens aos encontros destinados à avaliação. Por isso a importância do envolvimento 

do corpo docente com as ações, considerando o vínculo já estabelecido entre eles e os educandos. A inclusão 

dos temas nos projetos político-pedagógicos também facilita o protagonismo dos educandos, apontando para 

um processo importante de autocuidado. Falar e trabalhar pedagogicamente os temas da alimentação, visão, 

audição, práticas corporais e outros aproximam os educandos da ação e desperta o interesse deles com suas 

próprias condições de saúde e riscos”. (p. 16). 

   Concepção 

de Formação 

A formação de profissionais apresenta uma tendência tecnicista, unilateral e fragmentada, pautada sobretudo, 

na modalidade de Educação à distância. A formação dos jovens, por meio de guia de educação entre pares, 

centrada no desenvolvimento de competências e habilidades. 

“profissionais de saúde e de educação devem assumir uma atitude permanente de empoderamento dos 

princípios básicos de promoção da saúde por parte dos educandos, professores e funcionários das escolas”. 

(p. 6-7). 

“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”. [...] “Formação do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) – Formação permanente, que se 

dá por meio de oficinas, ensino a distância e apoio institucional da esfera federal aos Estados e municípios e 

dos Estados aos municípios”. (p. 18). 

“Formação de Jovens Protagonistas para o PSE/SPE – Por meio da metodologia de educação de pares, 

busca-se a valorização do jovem como protagonista na defesa dos direitos à saúde. A publicação “Guia 

Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares” auxilia no desenvolvimento de ações de formação para 
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promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva, a partir do fortalecimento do debate e da participação 

juvenil”. (p. 19). 

“Formação de profissionais da educação e saúde nos temas relativos ao Programa Saúde na Escola – 

Realização de atividades de educação permanente de diversas naturezas, junto aos(às) professores(as), 

merendeiros(as), agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiros(as), médicos(as) e 

outros profissionais das escolas e das equipes de Saúde da Família, em relação aos vários temas de avaliação 

das condições de saúde, de prevenção e promoção da saúde, objeto das demais atividades propostas pelo 

PSE. (p. 19). 

“Rede Universidade Aberta do Brasil – O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), institui a Rede de Educação para a Diversidade 

(Rede) com ações implementadas por instituições públicas de educação superior (IPES). O objetivo da Rede 

é estabelecer grupo permanente de instituições públicas de educação superior dedicadas à formação 

continuada, semipresencial, de profissionais da rede pública da educação básica e da atenção básica em saúde 

(ESF). Especificamente para atender à demanda dos profissionais do PSE está disponível o curso de 

especialização “FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE”. (p. 19). 
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Quadro 3 - Manual instrutivo do Programa Saúde na Escola publicado em 2013. 

Documento/ 

data 

Autores  Conteúdos Categorias 

de analise 

Frequência/ localização 

Manual 

instrutivo do 

Programa 

Saúde na 

Escola 

publicado em 

2013. 

Ministério 

da Saúde – 

Ministério 

da Educação. 

Dispõe sobre 

as diretrizes 

do Programa 

Saúde na 

Escola e seus 

componentes 

de ação. 

Explica 

modificações 

no repasse do 

recurso 

financeiro do 

PSE. 

Concepção 

de Função 

social da 

política 

pública 

Não apresenta explicitamente. Texto semelhante ao PSE passo a passo de 2011. Porém, explora mais a 

função integradora da política social. 

“O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. 

As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública 

brasileira se unem para promover saúde e educação integral. A articulação intersetorial das redes públicas 

de saúde e de educação e das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais 

do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da 

conformação de redes de corresponsabilidade. Implica colocar em questão: como esses serviços estão se 

relacionando? Qual o padrão comunicacional estabelecido entre as diferentes equipes e serviços? Que 

modelos de atenção e de gestão estão sendo produzidos nesses serviços? A articulação entre Escola e Rede 

Básica de Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e 

educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras”. (p. 4). 

“A gestão intersetorial compartilhada se dá em todas as esferas de governo e é fundamental para construir 

ações integrais de educação e saúde. É no diálogo entre os representantes dos diferentes setores que será 

possível aprofundar saberes e constituir práticas que considerem as potencialidades e vulnerabilidades do 

território, assim como a criação de atividades que promovam atuação compartilhada e fortalecida junto à 

comunidade, tendo a escola e a unidade de saúde como instituições provocadoras”. (p. 5). 

   Concepção 

de Função 

social da 

escola 

Não apresenta. Porém, dispõe sobre critérios de prioridades para escolha de escolas/creches. Ou seja, atrela 

a função social da escola ao desenvolvimento dos indicadores sociais priorizados pelas organizações sociais. 

Escola reprodutivista. 

“Nesse ano de 2013 haverá um grupo de escolas denominadas PRIORITÁRIAS, isso significa que 50% do 

total de estabelecimentos de ensino eleitos para participar do PSE devem ter uma das características: a. 

Todas as creches públicas e conveniadas do Município; b. Todas as escolas do campo; c. Escolas 

participantes do Programa Saúde na Escola 2012; d. Escolas participantes do Programa Mais Educação em 

2012; e. Escolas participantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); f. Escolas 
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que tenham dentre os educandos matriculados, pelo menos 50% deles pertencentes a famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família”. (p. 12). 

   Concepção 

de 

Organização 

do trabalho 

pedagógico 

Não apresenta explicitamente. Porém, elege ações prioritária/essenciais para as escolas vinculadas a outros 

programas assistencialistas da política social brasileira. 

“Para o ano de 2013 o Programa Saúde na Escola terá ações essenciais e optativas. As ações buscam atender 

de forma integral a saúde dos escolares e devem ser planejadas a partir do diagnóstico das necessidades de 

saúde do território onde vivem os educandos”. (p. 10) 

“As ações essenciais são vinculadas a Programas prioritários do governo federal, são de pactuação 

obrigatória e o registro nos sistemas de monitoramento será considerado para o alcance das metas e repasse 

de recurso financeiro. As ações essenciais estão vinculadas aos seguintes Programas do Governo Federal: 

Plano Brasil sem Miséria e sua ação Brasil Carinhoso; Projeto Olhar Brasil, Programa Brasil Sorridente e 

Programa Crack: é possível vencer”. (p. 10). 

“As ações optativas, que não estão vinculadas a Programas prioritários do Governo Federal, são de livre 

pactuação e seu registro nos sistemas de monitoramento não será considerado para repasse de incentivo 

financeiro”. (p.10). 

   Concepção 

de Formação 

Concepção de formação tecnicista, unilateral, com fragmentação do conhecimento. 

“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 tem 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”. 

(p. 10). 
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