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A alegria não chega apenas no encontro do
achado, mas faz parte do processo da busca.
E ensinar e aprender não pode dar-se fora da
procura, fora de boniteza e da alegria.
Paulo Freire

Apresentação
Esta obra é o desdobramento intelectual de um grupo de
pesquisadores comprometidos com a saúde e com a educação,
transcrita nos textos que aqui lapidam a indissociabilidade desses
dois grandes temas.
O conteúdo do livro tece reflexões sobre o campo da promoção
da saúde, evidenciando suas competências para a prática dos
profissionais, ao mesmo tempo que o situa no ambiente educacional,
possibilitando a ressignificação dos processos formativos dos
profissionais de saúde.
Este livro traduz a contribuição científica dos autores,
advindos de variados campos do conhecimento, e com perspectivas
diversas acerca do pensar e fazer promoção da saúde em ambientes
educacionais.
Convidamos você a explorar esta obra e apropriar-se dos
saberes nela transcritos, pois acreditamos, assim como Freire, que
é por meio da educação que nos libertamos, para, a partir daí,
podermos libertar.
Maria de Fátima Antero Sousa Machado
Maria Rosilene Cândido Moreira
Heraldo Simões Ferreira
Organizadores
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Prefácio
Escrever a apresentação de um livro não é tarefa das mais
fáceis. Podemos incorrer em sermos apologéticos, esquecermos de
alguém ou de algo, cometermos falhas que possam comprometer o
bom entendimento da obra. Mas relatar o que vai ser encontrado é
fator necessário a todos que pretendem realizar uma leitura.
Devo iniciar apresentando minha estratégia de escritura.
Considerando a leitura feita, realizada duas vezes, devo apresentar
o motivo do interesse inicial. Primeiramente fui lendo e sentindo
uma sensação de agradabilidade que conduziu a um exercício muito
mais por interesse e prazer do que na busca de características e
particularidades que poderiam auxiliar na referida apresentação. Fui
me deixando levar pelos textos em linguagem fácil, mas não vulgar.
Escritos que apresentaram problemas da contemporaneidade e do
cotidiano de instituições educacionais, trabalhos na área de saúde,
pesquisas realizadas, profissionais do ensino e da saúde, estudantes e
descrições de vivências que, relatadas como estão nesta obra, ajudam
a melhor conhecer e decidir sobre o desafio do amalgamento da saúde
com a educação. Quando considerei a tarefa que tinha obrigação de
realizar, percebi que precisava começar a leitura novamente. Não foi
um desprazer e sim uma nova forma de compreender uma labuta
acadêmica que agora passo a relatar.
Para descrever o que está contido neste livro é necessário
compreender o “lugar”, os sujeitos e os motivos de sua feitura.
Foram profissionais que realizaram o ato de estudar e refletir
sobre o que fazem, vivenciaram, vivenciam e vivenciarão. Por que
menciono o futuro como motivador da escrita? Porque existe uma
intencionalidade na publicação deste livro. Pode servir a outros
que passam pelas mesmas vivências e indagações. Um livro que
busca servir. Quando as palavras foram escritas e amalgamadas
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pela reflexão teórica, guiadas pelos desafios cotidianos, os autores
também se serviram delas. Aprenderam e refletiram. Acredito que
tenham mudado. Tornaram-se diferentes do que eram. São agora
autores que se constituíram em entes reflexivos, nas e das suas
próprias experiências.
Conversando com uma das autoras, soube que ela e os outros
estavam exercitando momentos formativos e tiveram como atividade
o escrever sobre suas próprias vivências, praticando a utilização dos
fundamentos teóricos adquiridos. Foi uma tarefa minimamente
produtiva. Não somente porque gerou um produto material, mas
porque possibilitou a interação e realização de um texto constituído
por diferentes profissionais, enlaçando suas histórias, aprendizagens
e saberes.
A demarcação espacial da escritura foram ambientes
educacionais, podendo tratar da especificidade do ensino superior
como também da educação básica. Sabemos que são profissionais
de diferentes áreas de formação, que trabalham e convivem em
instituições diversas, isto parece ter possibilitado trocas de experiências
e aprendizagens múltiplas. Quando estava realizando a leitura dos
textos, imaginava um caleidoscópio com múltiplas tonalidades,
mas com simetrias a arranjos que proporcionavam entendimentos
e possibilidades interpretativas. Uma leitura no mínimo construtiva.
Podemos perceber que o dentro se conjuga como o fora. As pesquisas
e práticas realizadas pelos autores estão associadas às suas vivências
como profissionais e estudantes. O que acontece dentro dos muros de
uma instituição de ensino está organicamente imbricado com o fora,
conectado com tudo que acontece em uma sociedade de disputas e
interações sociais.
Passemos a apresentar as partes do livro. Devo lembrar que,
mesmo possuindo um conjunto de textos sobre temas diferentes,
estes estão “enlaçados”. São temas/problemas que se modelam
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em um corpo que passo a nomear de cotidiano de quem ensina e
aprende. Foram escolhidos temas que estão relacionados com as
experiências/vivências de cada autor, considerando suas expertises
teóricas e diálogos com seus pares/autores. Encontramos a relação da
saúde em ambientes educacionais como uma espécie de fio condutor
que amarra as escrituras e procura dar um sentido objetivo e uma
serventia a todos que pretendem usar o livro. Usar no sentido de
fazer servir. Ler para refletir e fazer melhor. O ambiente educacional
e a promoção da saúde na formação dos profissionais são abordados,
apresentando reflexões que demonstram a necessidade e problemas
a serem enfrentados; A descrição e análise dos domínios de
Competências para a Promoção da Saúde são relatados e auxiliam
não somente na compreensão dos problemas existentes, mas ajudam
na tomada de decisões; O tema Liderança na promoção da saúde
é enlaçado com a profissão do educador físico, demonstrando
necessidades e possibilidades; Não ficaram sem reflexão a Educação
infantil e o ensino de saúde, apresentando relações de necessidades
com conhecimentos a serem constituídos; A Pesquisa qualitativa
em promoção da saúde é abordada, relacionando-se com a Teoria
da Complexidade, são possibilidades e desafios a serem enfrentados;
A Intersetorialidade como potencializadora das ações de promoção
da saúde no Programa Saúde na Escola é apresentada de uma forma
que possibilita não somente tomar conhecimento, mas, auxiliar a
constituir novas experiências; Um texto que apresenta soluções é
o que tem o título de Aplicabilidade do Programa Saúde na Escola
na percepção de docentes; Outro texto que auxilia no conhecimento
de experiências e possibilidades de soluções é o que se intitula de
Estratégia de Educação Permanente para a Promoção da Saúde;
Temos também um texto que auxilia na constituição de identidades
e reflexão sobre uma profissão particular da saúde, Ser enfermeira
escolar: conquistas e desafios é uma apresentação reflexiva de uma
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profissão; Por último temos um tema necessário na demonstração da
complexidade de ser profissional em uma sociedade com diferenças
que precisam ser respeitadas, o texto Linguagem de Sinais e o
fortalecimento da inclusão social em saúde é um ótimo exemplo para
se concluir um livro que se pretende útil para quem vai buscar no
ensino e aprendizagem um caminho para melhoria social.
Encontramos
uma
temporalidade.
A
própria
contemporaneidade é o motor propulsor da reflexão. Os autores
olharam para o agora, mas repletos e conectados com o que
possibilitou e gerou o que eles são. Não podemos deixar de lembrar
que o futuro também está nas linhas que foram escritas. O que eles
esperam do amanhã motivou a escrita dos textos. Lembro novamente
que o livro tem um endereço de entrega, são os outros que querem
educar e possibilitar uma existência mais saudável. Poderão ser
professores ou não.
Devo ser breve em minhas palavras para poder deixar a todos
os interessados o prazer de aprender e refletir. Foi uma experiência
minimamente construtiva a leitura realizada. Não somente apresento
em linhas gerais o que trata a referida escritura como recomendo o
seu uso. Boa reflexão.

Antônio Germano Magalhães Júnior
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O Ambiente educacional e a promoção da saúde
na formação dos profissionais: uma articulação
necessária
Samyra Paula Lustoza Xavier
Antônia Priscila Pereira
Lucas Dias Soares Machado
Maria Rosilene Cândido Moreira
Heraldo Simões Ferreira
Maria de Fátima Antero Sousa Machado
INTRODUÇÃO
As constantes transformações sociais, tais como o processo
de globalização, crise econômico-financeira e mudanças climáticas e
ambientais, e as implicações destas na produção do processo saúdedoença-cuidado exigem mudanças nos processos formativos, de
modo que estes estejam alinhados à formação de profissionais aptos
a atuarem sobre a saúde da população, modificando-a positivamente.
Sob este prisma, são perceptíveis as reformulações nos
paradigmas dominantes, como o newtoniano-cartesiano e o
flexneriano, no campo da educação e da saúde, respectivamente, e,
consequentemente, da interface entre estes. As alterações provenientes
da mudança do paradigma da educação reforçam a relevância da
atuação centrada no aluno e da modificação do papel do docente
como facilitador, orientador e seu potencial em aconselhar e motivar
à aquisição de competências (DIAS; GAMA, 2016).
Já no campo da saúde, mudanças no modelo de atenção, que
envolvem um olhar holístico sobre o ser humano e suas condições
de vida e saúde, desenvolvem-se paralelamente ao movimento
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contra- hegemônico ancorado em um modelo técnico-assistencial,
originado no final do século XX, que busca resistir e reinventar as
práticas de produção da saúde e o sentido da formação e do fazer dos
profissionais de saúde, pautando-se nas necessidades, na integralidade
do cuidado, valorizando a determinação social, a qualidade de vida e
a promoção da saúde. Este movimento é conhecido como o campo de
conhecimentos e práticas da saúde coletiva, e defende os pressupostos
e princípios da promoção da saúde como potencial transformador
das práticas de cuidado em saúde (AZEVEDO et al., 2013).
Neste sentido, considerando a complexidade e natureza
dinâmica da promoção da saúde, requer-se uma formação profissional
alinhada à construção de capacidades que facilitem a efetivação dos
princípios teórico-metodológicos desta, englobando a concepção
holística de cuidado, a intersetorialidade, o empoderamento
comunitário e a participação social, a busca pela equidade, a atuação
sobre os determinantes sociais da saúde, e desenvolvimento de ações
pautadas na sustentabilidade (TAVARES et al., 2016; MOYSÉS; SÁ,
2014).
Deste modo, possibilita-se uma contínua reflexão sobre
a diversidade de contextos e necessidades de enfrentamento dos
desafios e expectativas das comunidades nos territórios (TAVARES et
al., 2016). Este pensamento é congruente com as transformações que
impulsionam movimentos ante a inércia dos espaços educacionais
e de trabalho, incentivando a criação de espaços pedagógicos
problematizadores com os quais se busque analisar o encontro entre
discentes, docentes, profissionais e usuários, por meio da integração
ensino-serviço-comunidade (TEÓFILO; SANTOS; BADUY, 2017).
Assim sendo, a promoção da saúde traduz-se em uma
estratégia de consolidação e implementação de ações sociais, políticas,
econômicas e ambientais que buscam transformação social e o resgate
da cidadania (OLIVEIRA et al., 2009). Seu ensino assenta-se numa
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abordagem transdisciplinar, integrativa, que envolve diversas áreas
do saber, oportunizando o aprofundamento, reflexão e integração de
conhecimentos relevantes à sua prática (DIAS; GAMA, 2016).
Afim de alcançar os desafios para mudança de perfil
profissional no campo da formação em saúde, é fundamental que
se estabeleça uma cultura político-pedagógica orientada ao Sistema
Único de Saúde (SUS) (ALMEIDA FILHO, 2013). Desse modo,
o ambiente educacional é um locus importante na perspectiva da
formação no campo da saúde, por oferecer informações e disseminar
saberes (DUARTE, 2015).
O ambiente educacional concentra grande potencial para as
mudanças do perfil dos trabalhadores em saúde por possibilitar, a
partir da construção de saberes, o desenvolvimento de habilidades
e competências necessárias para promover a saúde do indivíduo, da
família e da comunidade nos mais diversos contextos.
Segundo Ferreira, Oliveira e Sampaio (2013), o ambiente
educacional detém os requisitos necessários para ser o ponto de
partida na busca pelo conhecimento no campo da saúde, em especial,
por meio das ações de educação e promoção da saúde.
Neste contexto, considerando-se a relevância da promoção
da saúde para transformar as práticas de cuidado em saúde e a
necessidade de espaços apropriados e fortalecedores destas práticas,
questiona-se: como a Promoção da Saúde tem sido mediada no
ensino dos profissionais de saúde?
Objetiva-se, então, verificar a produção científica produzida
sobre ambiente educacional, formação em saúde e sua articulação
com a promoção da saúde.
Esta proposta investigativa justifica-se frente à influência na
construção, aplicabilidade e/ou reformulação de políticas públicas
que pesquisas na área da saúde podem proporcionar, bem como
atualização destinada a profissionais e órgãos governamentais sobre
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a temática, consolidando evidências sobre ela.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que, segundo
Soares et al. (2014), tem grande potencial para sintetizar achados de
pesquisas sobre uma mesma temática. Atendendo a rigorosidade que
o estudo requer, este se dividiu em seis etapas: definição da questão
norteadora; definição das características primárias da amostra;
seleção das pesquisas que compuseram a amostra da revisão; análise
e interpretação dos achados; e a discussão da revisão, contemplando,
na apresentação, os principais assuntos referentes à temática; e uma
visão crítica dos achados.
Inicialmente, definiu-se como questão norteadora do estudo:
Qual o conhecimento científico da área de saúde produzido sobre
ambiente educacional, formação em saúde e sua articulação com a
promoção da saúde?
Para coleta dos dados, tendo em vista o escopo e a abrangência
desta, realizou-se busca nas bases Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis
and Retrieval System Online (MEDLINE) e Base de Dados da
Enfermagem (BDENF), utilizando-se os descritores “Promoção da
Saúde” e “Formação Profissional”, além da palavra-chave “ambiente
educacional”, com o auxílio do operador boleano AND.
Para seleção das publicações, foram definidos os critérios de
inclusão: estudos no período de janeiro de 2007 a agosto de 2017
(esse recorte temporal é justificado pelo momento de execução
da busca); trabalhos nos idiomas português, inglês e espanhol; no
formato de artigo completo, disponível para download na íntegra e
de livre acesso. Foram excluídas teses de doutorado, dissertações de
mestrado, capítulos de livros, relatórios, editoriais, outros artigos de
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revisão, ou aqueles que não se enquadravam no escopo deste estudo.
Realizado no mês de agosto de 2017, obteve-se, a partir do
cruzamento dos termos, um total de 1.148 artigos, destes, 301
na LILACS, 770 na MEDLINE e 77 na BDENF. A etapa seguinte
consistiu na eleição dos artigos, considerando-se, como primeira fase
do refinamento, a leitura dos títulos e respectivos resumos, sendo
selecionadas 20 publicações. Nesta fase, 200 estudos foram excluídos,
cinco revisões de literatura, 180 que não se adequavam à proposta
deste estudo e 15 repetidos, os quais foram considerados apenas uma
vez. Ainda houve um segundo refinamento, no qual foram excluídos
seis trabalhos que, após leitura integral, não corresponderam à
temática do estudo.
Desse modo, ao final, restaram 14 estudos, 13 na LILACS, um
na BDENF, que compuseram o corpus de análise desta revisão. O
processo de busca e seleção dos artigos foi desenvolvido por duas
revisoras independentes, de forma a garantir a fidedignidade e
rigorosidade do estudo. Para melhor compreensão do processo
de seleção dos artigos, a figura 1 apresenta o processo de forma
esquemática.
Figura 1 - Sinopse de busca e seleção dos artigos incluídos na revisão.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Para a extração dos dados, elaborou-se um formulário próprio,
contemplando as variáveis: autores, título do trabalho, delineamento
de estudo, ano e periódico.
Os resumos dos artigos foram transcritos para o Programa
LibreOffice Writer, versão 5.4. Após a construção do banco de dados,
estes foram processados no software Iramuteq (Interface de R pour
L Analyses Multidimensionnelles de Textes L de Questionnaires)
versão 0.7 alfa 2. O resultado do processamento dos resumos está
apresentado na árvore de similitude que constituiu base para a
análise, fundamentando-se nos artigos, conforme análise de conteúdo
temático (MINAYO, 2010).
RESULTADOS
O Quadro 1 apresenta a síntese dos estudos incluídos na revisão
e contempla autores, título do artigo, tipo de estudo, país de publicação,
ano e periódico. São, portanto, os estudos que fundamentaram as
discussões trazidas neste trabalho acerca do ambiente educacional,
da formação profissional e sua interface com a Promoção da Saúde.
Quadro 1 - Síntese dos estudos incluídos nesta revisão.
Autores

Título

A formação de profissionais da
Chiesa et al. saúde: aprendizagem significativa
à luz da promoção da saúde

Silva et al.

Tipo de
estudo

Ano/
Periódico

Reflexão

2007
Cogitare
Enfermagem

2007
Promoção da saúde como decisão
Pesquisa Revista da Escola
política para a formação do
qualitativa de Enfermagem
enfermeiro
da USP
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Cont.

Brugnerotto;
Simões

Caracterização dos
currículos de formação
profissional em educação
física: um enfoque sobre
saúde

Reflexão

Competências profissionais
Nascimento; e o processo de formação na Pesquisa
Oliveira
residência multiprofissional qualitativa
em saúde da família

2009
Physis Revista de
Saúde Coletiva

2010
Saúde & Sociedade

Mello et al.

A universidade promotora
de saúde e as mudanças na
formação profissional

Reflexão

2010
Interface –
Comunicação Saúde
e Educação

González;
Almeida

Integralidade da saúde
– norteando mudanças
na graduação dos novos
profissionais

Reflexão

2010
Ciência & Saúde
Coletiva

Moura et al.

Formação do enfermeiro
para Estratégia Saúde da
Família

Reflexão

2011
Revista de pesquisa:
Cuidado é
fundamental online

Oliveira et al.

PET-Saúde: (in)formar e
2012
fazer como processo de
Relato de
Revista Brasileira de
aprendizagem em serviços Experiência
Educação Médica
de saúde

Almeida
Filho

Contextos, impasses e
desafios na formação de
trabalhadores em Saúde
Coletiva no Brasil

Reflexão

2013
Ciência & Saúde
Coletiva

Cont.
Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais | 41

Autores

Título

Tipo de
estudo

Ano/
Periódico

Hora et al.

Propostas Inovadoras na
Formação do Profissional para
o Sistema Único de Saúde

Ensaio

2013
Trabalho, Educação
e Saúde

Pinheiro et al.

Competências em promoção
da saúde: desafios
da formação

Artigo de
reflexão

2015
Saúde & Sociedade

Hora; Souza

Ensino na saúde: propostas
e práticas para a formação
acadêmico-pedagógica de
docentes

Dias; Gama

Ensino da promoção da
saúde em pós-graduação em
saúde pública internacional
no contexto do processo de
Bolonha

2015
Revista Eletrônica
Relato de
de Comunicação
Experiência
Informação &
Inovação em Saúde
Artigo de
Reflexão

A promoção da saúde no ensino
profissional: desafios na Saúde Artigo de
Tavares et al.
e a necessidade de alcançar
reflexão
outros setores

2016
Saúde & Sociedade

2016
Ciência & Saúde
Coletiva

Dentre os 14 artigos estudados, três foram publicados no ano
de 2010, seguidos de dois em 2007, 2013, 2015 e 2016. Nos demais
anos, apenas uma publicação foi localizada. Em relação ao tipo de
estudo, nove são artigos de reflexão, duas pesquisas qualitativas,
dois relatos de experiência e um ensaio. Quanto ao periódico de
publicação, as revistas mais prevalentes foram a Ciência & Saúde
Coletiva e a Saúde & Sociedade, ambas com três publicações.
Mediante análise dos objetivos dos estudos, verificou-se
que 11 artigos discutem a importância de a formação profissional
voltar-se às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco
na promoção da saúde como uma decisão política de reorientação de
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currículo e de práticas profissionais.
A maior parte, 10 estudos, aponta a graduação como cenário
para o desenvolvimento de habilidades e competências para ação
em promoção da saúde, no entanto, os programas de pós-graduação
também têm sido estudados e caracterizados como potenciais locus
para formação profissional direcionada às práticas promotoras de
saúde.
Sob outra perspectiva, a análise do corpus textual, composto
pelos resumos e apresentado sob a forma de árvore de similitude
(Figura 2), possibilitou identificar o eixo central das publicações e o
nexo entre os contextos que emergiram, permitindo uma percepção
mais clara dos resultados apresentados, subsidiando a interpretação
dos conceitos abordados.
Figura 2 - Análise de similitude do corpus Ambiente Educacional e
Promoção da Saúde.

Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais | 43

Dessa forma, a análise deu-se mediante as conexões entre os
termos: saúde, formação e promoção da saúde, e sua interface com
as demais palavras que emergiram, compondo, assim, três grandes
comunidades, que representam a estrutura do corpus temático. Na
árvore, identificou-se a “formação” como eixo central, permitindo
a compreensão de que os estudos voltados ao ambiente educacional
em saúde têm como foco os processos formativos.
Há, portanto, uma estreita relação entre a formação e a
“Promoção da Saúde”, sinalizando, assim, a influência dos paradigmas
da saúde nos processos formativos, e apontando que a promoção
da saúde, enquanto novo paradigma na saúde, deve nortear o
ensino e prática dos profissionais. Nesta perspectiva, é importante
compreender de que forma a Promoção da Saúde emerge como um
paradigma condizente com as necessidades de saúde da população e
em que contexto esse paradigma se insere.
Nesta perspectiva, há uma relação entre formação e promoção
da saúde anunciada nos estudos analisados, o que se pode inferir que,
de forma positiva, esta dimensão está sendo contemplada no ensino
dos profissionais de saúde.
DISCUSSÃO
No Brasil, desde o início do século XX, prevaleceu o
modelo flexneriano, com uma formação voltada para um perfil
especialista, em que o indivíduo era visto como a soma das partes e
cada profissional buscava compreender em profundidade um único
órgão ou parte do corpo humano, tratando unicamente dele. Este
modelo era caracterizado pela visão tecnicista, centrada na doença,
com estratégias de ensino condizentes a este perfil, pautadas na
transmissibilidade do conhecimento e na passividade do aluno, que
se preocupava com o aprendizado técnico (DHEIN; SCHWERTNER,
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2015; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010; MARIN et al., 2010).
Entretanto, no processo de modernização do conhecimento,
esta compreensão fragmentada do indivíduo e do conhecimento
tornou-se insuficiente, frente a sua impossibilidade de atender as
necessidades de saúde da população e de formar um profissional
igualmente capaz de responder a essas demandas.
Fundada em uma concepção ampliada do processo saúdedoença e de seus determinantes sociais, econômicos, culturais,
ambientais e políticos, a Promoção da saúde mostrou-se uma
estratégia capaz de mobilizar transformações positivas na vida da
população, pela sua capacidade de articular diversos setores bem
como recursos institucionais e comunitários, públicos e privados,
atribuindo maior responsabilidade à população no processo de
construção da sua saúde e bem-estar (BUSS, 2009; BRASIL, 2006).
Na definição da Promoção da Saúde, segundo a Carta de
Ottawa, a saúde pode ser alcançada por intermédio de estratégias
voltadas para que as pessoas desenvolvam seus próprios recursos
e possibilidades no direcionamento do bem-estar, com vida ativa,
produtiva e satisfatória (OMS, 1986). Dessa forma, a Promoção
da Saúde, constitui mecanismo de enfrentamento dos diversos
problemas de saúde da população, descortinando-se como um
modelo salutogênico, em contraposição ao modelo patogênico,
tradicionalmente instituído nas práticas de saúde convencionais
(LOUREIRO, 2009).
No Brasil, com o movimento da Reforma Sanitária ocorrido
ao longo da década de 1980, a saúde foi assumida como um dever do
Estado pela Constituição Federal de 1988, que instituiu o SUS. Assim,
o SUS chegou ao século XXI organizado em torno da promoção e
da vigilância à saúde, constituindo uma política de direcionamento
tanto das ações de saúde quanto da formação em saúde (CHIESA,
2007).
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Entretanto, mesmo com a instituição do SUS e do paradigma
da Promoção da Saúde, muitos profissionais ainda se enquadram no
perfil especialista, mantendo-se na lógica do modelo biomédico, que
permanece hegemônico na academia e na práxis, constituindo um
dos principais desafios para formação em saúde no contexto atual
(MITRE, 2008).
Essa realidade mostra-se como um desafio a ser enfrentado,
e neste sentido a formação dos profissionais da saúde com foco na
dimensão da promoção da saúde pode ser um caminho a ser seguido
para obter-se a mudança desejável na prática dos profissionais de
saúde.
Deste modo, os estudos analisados vêm sinalizar as mudanças
necessárias para alinhar a Promoção da Saúde ao ensino e à prática e
formar profissionais aptos a atenderem as necessidades de saúde da
população. Sobre este aspecto, apontam a premência de mudanças na
formação em saúde, fazendo alusão aos desafios que se apresentam
na atual conjuntura, destacando-se o perfil profissional requerido,
as demandas do mercado de trabalho, as práticas pedagógicas dos
docentes, as políticas de educação em saúde e o novo paradigma de
atenção à saúde no qual esta formação e promoção da saúde devem
pautar-se, (MOURA et al., 2011; HORA; SOUSA, 2015; TAVARES et
al., 2016; HORA et al., 2013).
Frente a este panorama, as Instituições de Ensino Superior
(IES), como espaços para interlocução de conhecimentos e práticas,
promovem discussões cotidianas voltadas a enfrentar esses desafios.
Essas discussões têm surtido efeito nas políticas de educação em saúde,
que vêm reorientando os processos formativos com fundamento nas
diretrizes do SUS (CHIESA et al., 2007).
Assim, foram elaboradas e aprovadas a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB – nº 9.394/1996) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN), como uma forma de nortear a formação voltada
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ao contexto atual brasileiro, na integração entre ensino e prática,
vislumbrando uma formação que resulte em uma melhoria na
atenção integral à saúde da população (MOURA et al., 2011).
As Diretrizes Curriculares no âmbito da saúde estabelecem
a formação do profissional com um perfil generalista, fortalecendo
a visão integral do ser humano, com competências técnicas, mas
também éticas, políticas, sociais e culturais, com capacidade crítica
e reflexiva para questões da profissão e da sociedade, portanto, em
consonância com os princípios e diretrizes do SUS, tendo ênfase na
promoção, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo, família e
comunidade (BRASIL, 2001).
Dessa forma, as DCN reafirmam a necessidade e o dever das
IES em formar profissionais de saúde voltados para o SUS, com a
finalidade de adequar a formação em saúde às necessidades de saúde
da população brasileira (CHIESA, 2007).
As necessidades de saúde da população são parâmetros para a
formação, moldando inclusive as exigências do mercado de trabalho,
que seleciona, dentro das diversas possibilidades, os profissionais
mais qualificados, que atendam ao perfil profissional desejado.
Na análise de similitude, no que diz respeito à comunidade
saúde, visualiza-se um contexto mais acadêmico, com base nas
palavras que se apresentam: universidade, projeto político pedagógico,
curricular, discente, voltando-se à perspectiva de mudanças nas
práticas pedagógicas e nos modelos de ensino mais adequados ao
perfil apresentado.
É indissociável a relação da prática com a formação, como
mostra a figura 2. A formação, portanto, deve acompanhar o processo
de modernização, com novas formas de construir o conhecimento
para formar um profissional com competências necessárias a um
trabalho de qualidade (MOURA et al., 2011).
Urge, dessa forma, a necessidade de modelos de ensino mais
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condizentes, que aproximem o aluno da prática, que sejam mais
atrativos, envolvendo o aluno na construção e tornando-o mais
ativo, sendo sinalizados como estratégias promissoras nos estudos
analisados a formação por competências e o uso de metodologias
ativas (HORA; SOUZA, 2015; OLIVEIRA et al., 2012).
Por outro lado, os estudos apontam a necessidade de rever
a matriz curricular, pois o perfil generalista, humanista, crítico e
reflexivo deve se refletir nos projetos pedagógicos de cada curso,
devendo estes projetos ser orientados para o desenvolvimento das
competências requeridas ao trabalhador da saúde inserido no SUS
(HORA; SOUZA, 2015).
A formação por competências aparece nos estudos como
sendo alinhada ao perfil apresentado, pois sua abordagem implica
na inserção dos estudantes, desde o início do curso, em cenários da
prática profissional com a realização de atividades educacionais que
promovam o desenvolvimento dos desempenhos necessários. Nesse
sentido, a formação por competências permite um acompanhamento
da progressão do aluno durante o curso, que avança na aquisição de
conhecimento e mobilização das habilidades e atitudes, tornando-se
cada vez mais autônomo e capacitado (HORA; SOUZA, 2015).
O alcance desses objetivos, portanto, estimula alterações nas
práticas docentes e nas matrizes curriculares, que passam a explorar
formas mais ativas e alinhadas ao atual paradigma da saúde, com
metodologias que dão subsídio à formação de um profissional
competente, capaz de desenvolver seu trabalho a contento e apto a
ser inserido no mercado de trabalho, cada vez mais exigente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura científica, no que se refere à interlocução entre
formação em saúde, ambientes educacionais e promoção da saúde,
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apresenta ainda poucos estudos para consolidação de um panorama
completo sobre a temática, o que desvela a necessidade de aprofundar
as discussões deste campo.
O estudo revela que a Promoção da Saúde tem sido bastante
discutida e trabalhada no contexto da formação em saúde, mas
que ainda persiste a necessidade de mudança do perfil profissional,
que, embora teoricamente fundamentado no paradigma da PS,
ainda apresenta, reflexos do paradigma biologicista. O ambiente
educacional se apresenta como um aliado para essa mudança de
perfil profissional, no entanto, foi pouco discutido nos trabalhos
estudados, o que sinaliza a necessidade de discutir mais sobre essa
temática.
Em suma, tem-se discutido as mudanças necessárias para
alinhar a Promoção da Saúde ao ensino e prática, apontando-se
dimensões que precisam ser melhor compreendidas e trabalhadas
para possibilitar a efetivação destas mudanças. Dentre estas dimensões
encontram-se o uso de metodologias ativas, a complementação entre
práticas e formação, a formação pautada nas necessidades do sistema
de saúde e realidades sociais e a orientação da formação pelas DCN.
Reconhece-se que a integração ensino-serviço-comunidade
como um caminho para o desenvolvimento de competências em
promoção da saúde, competências necessárias às práticas efetivas,
adequadas à realidade e com qualidade, desempenhadas pelos
profissionais de saúde, constitui mecanismo para alinhar teoria e
prática na formação, promover contato com as realidades a serem
transformadas e promover uma formação mais alinhada com as
necessidades do sistema de saúde.
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INTRODUÇÃO
“Quem quiser ter saúde no corpo, procure tê-la na alma.”
(Francisco Quevedo)
A tessitura deste capítulo é produto da disciplina Promoção
da Saúde em Ambientes Escolares, ofertada no curso de Mestrado
e Doutorado em Educação pelo Programa de Pós-graduação em
Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE),
durante o segundo semestre de 2017.
Nesta interfase de construção epistêmica sobre políticas
e promoção de saúde, surge a necessidade de se investigar sobre
domínios e competências como horizontes que aparecem em meio
às discussões científicas, políticas e econômicas das novas formas
de pensar e refletir a saúde e a educação contemporâneas. Como
primeiro passo, cabe-nos refletir sobre o cenário e contexto escolar
no qual se inserem programas e parcerias fundamentais para a
implementação de ações intersetoriais, estimulando parcerias entre
saúde e educação.
O termo promoção da saúde vem se propagando na literatura
cientifica com distintos significados; e na maioria das vezes está
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relacionada à prevenção de doenças, à prática de atividade física, à
boa alimentação, dentre outros fatores. Considerando os diferentes
cenários de intervenção e diversas profissões, essa compreensão
aponta uma visão restrita, tendo em vista a complexidade que
circunda o termo.
Profissionais promotores de saúde têm desempenhado papel
importante na trajetória da promoção da saúde, fortalecido por
parcerias multissetorias visando à melhoria das condições de saúde e
bem-estar, e possibilitando um maior entendimento sobre qualidade
de vida e ambientes saudáveis.
Em ambientes escolares, locus de discussão deste estudo, a
realidade enfrentada pelos professores todos os dias tem denunciado
as precárias condições e as dificuldades de desenvolver o processo
de ensino-aprendizagem, sendo necessário o trabalho em equipe
interdisciplinar que favoreça iniciativas de ações promotoras de
saúde.
Nessa perspectiva, lidar com as dificuldades associadas à má
alimentação e à falta de prática de atividade física são alguns dos
problemas que se somam à indisciplina, à agressividade, ao consumo
de drogas e uso indisciplinado das tecnologias, ferramentas que
quando mal administradas podem gerar alterações físicas, cognitivas
e socioafetivas.
Na verdade, esses são alguns dos vários problemas que
assolam o cotidiano escolar e social de muitas crianças e jovens,
unindo-se a questões sociais, econômicas e políticas, a epidemias,
a descaso político com a educação e a saúde, falta de saneamento
básico, cortes nos recursos destinados à educação e à saúde, ou
seja, faltam recursos para as condições elementares da vida, como
moradia e emprego.
Esse é o cenário onde se situa o espaço de promoção da saúde,
reconhecendo-se neste a nítida necessidade de se firmar parcerias
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para desenvolver trabalho colaborativo na intenção de se alcançar a
implementação de programas intersetoriais, como o Programa Saúde
na Escola (PSE), cujas ações visam melhorar a saúde e a educação
integral das crianças, adolescentes e jovens.
Diante desse panorama, o professor carece reconhecerse como um promotor de saúde, tendo em vista que o contexto de
trabalho social no qual está inserido faz essa exigência como condição
mínima para o desenvolvimento do ensino, como diria Freire (2011),
ensino libertador, onde o aluno tenha condições de ser mais crítico e
autônomo no que tange ao conhecimento e ao contexto sociocultural
no qual está inserido.
Ao assumir a função de educador, a responsabilidade de
transformar a realidade dos sujeitos aprendentes perpassa por todas
as dimensões humanas das quais a saúde faz parte. Essa, quando
desprovida do racionalismo positivista, agrega todas as questões que
transcorrem a sociedade e nessa mediam as condições de ausência e/
ou permanência de elementos para a promoção de saúde, implicando
num conjunto de conhecimentos necessários ao promotor, que o
habilitem à condição de formar cidadãos, capazes de desenvolver o
senso de justiça social, de humanização, de coletividade.
Essa propriedade de conhecimento que habilita o docente
promotor de saúde é estudada e classificada por Perrenoud (2005)
como competência. Esta por sua vez é a capacidade de mobilizar
um conjunto de recursos cognitivos, tais como saberes, capacidades,
informações, entre outros, a fim de solucionar com pertinência e
eficácia uma série de situações.
No campo da promoção da saúde, as competências têm sido
elencadas a partir de diversos estudos envolvendo profissionais,
educadores e demais segmentos relacionados, proporcionando
a elaboração de consensos e matrizes, que compõem o arcabouço
teórico de competências em promoção da saúde. Um desses
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documentos, “o CompHP foi desenvolvido na Europa, em 2012, com
o intuito de estabelecer competências e um sistema de certificação
para a Promoção da Saúde” (CHIESA et al., 2015, p. 1). Vários países
têm participado na construção de competências em promoção da
saúde, dentre eles o Brasil.
No CompHP, o conjunto de competências necessárias
para desenvolver ações eficazes em promoção da saúde abrange
habilidades, conhecimentos e valores como: equidade, justiça social,
ética, autonomia dos indivíduos. São listados em 47 competências e
9 domínios (CHIESA et al., 2015).
Um desses domínios é a “parceria”, foco deste estudo, e cujas
características são complementares a outros domínios. Esse domínio
advém do interesse e do compromisso de parceria intersetorial, no
uso de técnicas de comunicação como catalisador do aprendizado e
do empoderamento dos promotores de saúde (SILVA, 2018).
Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo analisar
como o domínio parceria está contemplado nos documentos oficiais
do Programa Saúde na Escola (PSE).
A abordagem do estudo foi motivada por observar que, nos
ambientes educacionais de inserção das autoras, há dificuldades dos
professores para lidar com os diferentes contextos em que se inserem
os alunos, associados a outras questões consideradas importantes
para promover a saúde desse público.
Para tanto, tratamos de uma abordagem qualitativa com
enfoque na pesquisa bibliográfica e documental. Sendo fontes de
busca o documento do PSE, Política Nacional de Promoção de Saúde
(PNPS), sítio dos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), dentre outros.
Na realização das análises foram utilizados documentos
oficiais sobre saúde e, posteriormente, os artigos do portal de
periódicos da CAPES, por apresentar um acervo de grande
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relevância científica. Para realizar a busca dos artigos, utilizamos os
descritores: “Programa saúde na escola” AND “Parceria”, seguidos
de aspas, refinados por idioma Português e revisados por pares. A
temporalidade do mapeamento foi 2007 a 2017, por ser 2007 o ano de
criação do PSE. Foram localizados 15 artigos que foram selecionados
para leitura dos resumos no sentido de identificar quais de fato
tratavam dos dois descritores citados. Após essa ação, selecionamos
sete artigos para análise.
PROMOÇÃO DA SAÚDE, COMPETÊNCIAS E SUAS RELAÇÕES
A saúde é resultante de um processo histórico e acompanha
as mais diversas mudanças ocorridas na sociedade, implicando
a necessidade de um cuidado mais abrangente numa perspectiva
contínua que contemple a complexidade da vida e suas aproximações
da totalidade.
Afinal, quem são os promotores de saúde? O que eles fazem?
Como afirmam Germani e Bandini (2017), nos promotores de
saúde se incluem aqueles que trabalham para promover a saúde,
independentemente da designação profissional. Isso inclui pessoas,
organizações e grupos de diversos setores. Promotores da saúde
devem ser capazes de avaliar a natureza de um problema de saúde,
fornecer análise e aconselhamento sobre como lidar com ele por meio
da combinação adequada de estratégias, o que inclui a mobilização
comunitária/coletiva, a educação sanitária, a defesa das propostas, o
desenvolvimento de políticas saudáveis e a motivação para a mudança
organizacional na busca de ambientes favoráveis para a saúde.
Esse conceito está imbricado na Primeira Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa,
Canadá, em novembro de 1986, como um processo de capacitação
da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e
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saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo
(DEL DUCA et al., 2016).
Em um movimento integrador, a promoção da saúde estreita
sua relação com a vigilância em saúde, numa articulação que reforça
a exigência da construção de consensos e sinergias, e na execução
das agendas governamentais, a fim de que as políticas públicas sejam
cada vez mais favoráveis à saúde e à vida, e estimulem e fortaleçam
o protagonismo dos cidadãos em sua elaboração e implementação,
ratificando os preceitos constitucionais de participação social
(BRASIL, 2010).
Deste modo, a promoção da saúde 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 no nosso País, visando à
criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade,
defendam radicalmente a equidade e incorporem a participação e
o controle sociais na gestão das políticas públicas (BRASIL, 2010).
O referido autor delineia como objetivo geral para a promoção da
saúde:
Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e
riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes
– modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL,
2010, p. 17).
Ainda consoante Brasil (2010) em documento sobre política
da promoção da saúde, em seu artigo sétimo, estabelece que as
competências das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e de
Educação, dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, Educação
e Alimentação Escolar sejam pactuadas em fóruns locais de acordo
com as especificidades identificadas.
O promotor de saúde carece de conhecimentos, de saberes, que
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o habilitem à condição de formar cidadãos, capazes de desenvolver
o senso de justiça social, de humanização, de coletividade. É, pois,
com a aquisição das competências que se ratifica o enfoque citado a
seguir.
Cabe-nos esclarecer que o termo competência tem estado
presente nas ciências da educação há décadas, englobando a produção
de comportamentos em uma determinada área e demandando
compreensão sobre seu significado (OLIVEIRA et al., 2015).
O conceito de competência é abrangente e polissêmico,
envolve a esfera do trabalho e da educação, sob a ótica de várias
ciências, que estudam e conceituam o termo para designar práxis de
trabalho profissional, assim como a Administração, a Educação e a
Saúde que a utilizam com a finalidade de associar o conhecimento
teórico e prático, considerando o indivíduo como capaz de tal
realização.
Em síntese, competência é uma palavra do senso comum,
utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma
coisa. Os primeiros estudos sobre competência datam de 1973, nos
Estados Unidos, nas áreas de administração e psicologia (FLEURY;
FLEURY, 2001). Confunde-se bastante competência com habilidades
e conhecimento. Portanto é necessário esclarecer que, diferentemente,
este é o que as pessoas precisam saber para desempenhar uma tarefa,
já aquelas são talentos particulares na prática (MIRABILE, 1997,
apud FLEURY; FLEURY, 2001).
Quando se conceitua competência como conjunto de
tarefas necessárias para se administrar um cargo, emprega-se a
este pensamento uma visão fundada no taylorismo-fordismo, não
atendendo às demandas de uma organização complexa, mutável em
um mundo globalizado, como nos sugere a concepção contemporânea
de promoção da saúde: a pessoa precisa estar sempre mobilizando
recursos para resolver as novas situações de trabalho. O saber técnico
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descontextualizado da realidade não atendia a totalidade dos fatos,
devendo ser associado a saberes: saber agir, por exemplo, para dar
uma conotação mais completa ao termo competência (FLEURY;
FLEURY, 2001).
Neste contexto, Fleury e Fleury (2001) definem competência
como um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar,
integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que
agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.
Conceito esse fundamentado em autores franceses como Le Boterf,
que fundamenta a teoria no Brasil. A partir do quadro 1 é possível
compreendê-lo.
Neste sentido, a competência não é uma capacidade nata.
Ela é desenvolvida a partir de motivações, é dinâmica e está em
constante reformulação. Alguns elementos são compartilhados,
como a capacidade de aprender, de tomar decisões, de projetar e de
criar relações interpessoais.
Quadro 1- Competências profissionais.
Saber agir

Saber o que e por que faz, saber julgar, escolher,
decidir.

Saber mobilizar recursos

Criar sinergias e mobilizar recursos e competências.

Saber comunicar

Compreender, trabalhar, transmitir informações e
conhecimentos.

Saber aprender

Gerenciar o conhecimento e a experiência, rever
modelos mentais, saber desenvolver-se.

Saber engajar-se
E comprometer-se

Saber empreender, assumir riscos e comprometerse.

Saber assumir
responsabilidades

Ser responsável, assumindo riscos e consequências
de suas ações, e sendo por isso reconhecido.
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Ter visão estratégica

Conhecer e entender o negócio da organização, o
ambiente.
organizacional, identificando oportunidades e
alternativas.

Fonte: LE BOTERF, 1995 apud FLEURY; FLEURY, 2001.

Neste enfoque, Perrenoud (1999) faz crítica ao afirma
que a noção de competência não deve ser compreendida por uma
ótica caricatural em que apenas os saberes do senso comum ou
da experiência são mobilizados. Para este autor, competência é a
capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes,
capacidades, informações, entre outros), a fim de solucionar com
pertinência e eficácia uma série de situações.
A partir da análise das práticas ou ações desenvolvidas
pelos profissionais, é possível estabelecer o elenco das competências
julgadas essenciais, constitutivas do corpo da profissão. Para cada
grupo de atividades representativas da profissão, denominadas
domínios, são definidas as competências-chave indispensáveis para
lidar com a situação. Porém, o educador Perrenoud alerta para os
riscos de se perder nos detalhes, produzindo uma lista longa e inútil
de itens ou limitar-se a algumas indicações abrangentes e abstratas
e propõe que as competências sejam sempre referidas a situações
concretas de trabalho, suas exigências e condições reais de execução
(CHIAVEGATTO et al., 2016).
A visão de Perrenoud sobre competência é a ideia que
associamos à teoria de Dempsey, Battel-Kirk e Barry (2011) no
projeto CompHP, no qual os autores definem competência como:
A combinação de conhecimento, habilidades e valores
essenciais necessários para a prática da promoção de saúde. As
competências principais são, por definição, o conjunto mínimo
de competências que constituem uma base comum para todos os
promotores de saúde (DEMPSEY; BATTEL-KIRK; BARRY, 2011, p.
3).
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O Projeto CompHP visa desenvolver padrões baseados em
competências e um sistema de credenciamento para prática, educação
e treinamento de promoção de saúde que impactassem positivamente
a capacidade da força de trabalho para melhorar a saúde pública na
Europa. O Projeto utilizou abordagens de construção de consenso
para estabelecer os meios e métodos pelos quais os padrões de
governança de qualidade na Promoção de saúde poderiam ser
implementados em toda a Europa, para estimular a inovação e as
melhores práticas (DEMPSEY; BATTEL-KIRK; BARRY, 2011).
Neste projeto, as competências são organizadas e
sistematizadas em nove domínios, contendo como pilares os valores
éticos e o conhecimento em promoção de saúde, sendo representado
por: possibilidade de mudança, advocacia para a saúde, mediação
por meio de parcerias, comunicação, liderança, diagnóstico,
planejamento, implementação, avaliação e pesquisa (DEMPSEY;
BATTEL-KIRK; BARRY, 2011).
Desses domínios, destacamos a Parceria, objeto de análise
deste estudo, o qual constrói a ideia de trabalhar em colaboração com
áreas de conhecimento/disciplinas, setores e parceiros para aumentar
o impacto e a sustentabilidade de ações de promoção de saúde.
A seguir, apresenta-se o domínio parceria, a partir do material
documental analisado neste estudo.
A PARCERIA COMO ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES PROMOTORAS DE SAÚDE
Este tópico é elucidativo no que tange às estratégias de
fortalecimento das ações de promoção de saúde. Ressaltando o ponto
de vista sob enfoque de diferentes estudiosos.
As competências para atuar com esse domínio na promoção
da saúde são: Envolver parceiros de diferentes setores que
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contribuam ativamente nas ações de promoção de saúde; Facilitar
o trabalho efetivo dos parceiros, o qual reflita os valores e princípios
da promoção de saúde; Construir parcerias de sucesso por meio
do trabalho colaborativo e da mediação de interesses dos diversos
setores; Facilitar o desenvolvimento e a sustentabilidade de coalizões
e redes de trabalho para a ação em promoção de saúde.
Tusset et al. (2015) discorrem sobre relação do domínio
“parceria”com“ advocacia em saúde”, haja vista que parcerias
consolidadas participem de reivindicações para agregar força às
interlocuções,especialmente em programas de saúde na escola.
A parceria é uma ferramenta eficiente e viável, capaz de
melhorar e/ou resolver diversos problemas por meio da união de
esforços de setores e parceiros que, em colaboração com várias áreas
do conhecimento, podem aumentar o impacto e a sustentabilidade de
qualquer ação desenvolvida. Assim, na atuação em educação e saúde,
os profissionais podem e devem buscar a formação de parcerias para
resolver muitas das dificuldades vivenciadas cotidianamente.
Freire (2011) salienta que a parceria na escola é vital para
a compreensão do mundo por parte do aluno e pode significar
um avanço efetivo na formação do cidadão. Contudo, cumpre-nos
indagar: o que e onde buscar as parcerias para promover saúde?
As parcerias podem ocorrer em diversos cenários, a saber:
com empresas, organizações não governamentais, com membros da
comunidade e, ainda, com entidades sociais de serviço (sindicatos,
igrejas, fundações, etc.) para a realização de ações objetivas e
subjetivas para resolver os problemas encontrados, como exemplo:
dificuldade de integrar ações intersetoriais; restrita participação da
comunidade nas ações educativas; dificuldade no relacionamento
entre as equipes e destas com a comunidade e vice e versa, e outras
(BRASIL, 2007).
Dentre os programas que expressam o domínio parceria,
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destacaremos o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído no ano
de 2007, pelo decreto Presidencial 6.286 do Governo Federal, por se
relacionar colaborativamente com diversas áreas de conhecimento,
setores, entidades e atores sociais, e por expressar a necessidade de
os profissionais das secretarias de estado da saúde e da educação
estabelecerem parcerias com entidades e associações relacionadas
ao Programa. Cabe destacar que, desde 2013, os municípios podem
aderir ao referido programa com todas as equipes de Atenção Básica
e pactuar atividades, número de alunos e escolas de atuação (BRASIL,
2015).
O PSE é uma política intersetorial do Ministério da Saúde
e do Ministério da Educação que desenvolve ações de saúde nas
escolas por meio de práticas de promoção da saúde, prevenção de
doenças e acompanhamento das condições clínicas dos alunos. Esse
programa adota a sistematização de parceria entre as equipes de
saúde e educação nas escolas como estratégia para implementação
das ações de “enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem
o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos
estudantes brasileiros” (BRASIL, 2015, p. 7).
Para atender suas demandas locais, o programa propõe uma
coordenação de trabalho intersetorial composta por profissionais
da Saúde e da Educação, alunos, comunidade e demais redes sociais
que planejam e executam ações coletivamente. Nessa perspectiva,
os diversos sujeitos envolvidos no PSE compartilham saberes
individuais e coletivos para formar cidadãos críticos e informados,
com habilidades para agir em defesa da vida e de sua qualidade
(BRASIL, 2015).
Assim, a parceria intersetorial proposta no PSE vai além da
realização dos serviços ofertados, pressupõe uma sustentabilidade
das ações por meio da corresponsabilidade dos atores envolvidos
nesses serviços de prevenção, promoção e atenção à saúde prestada
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aos alunos, concebidos para contribuir com a formação integral dos
alunos da Educação Básica.
Entretanto, Tusset et al. (2015) afirmam que, apesar de o
domínio parceria estar presente nas normativas do PSE e de ter sido
identificado no seu estudo pela maioria dos entrevistados como
necessário para executar ou auxiliar na realização de palestras,
oficinas, avaliações clínicas e antropométricas, ou para resolver
problemas específicos, sua participação não aparece na gestão, no
planejamento e ou no monitoramento das ações do programa.
Sousa et al. (2017), em seus estudos sobre a intersetorialidade
do PSE, afirmam que a ideia de trabalho em conjunto e parceria para
se alcançar resultados positivos nas políticas públicas é reconhecida
no âmbito do Programa. Contudo, suas ações estão fortemente
imputadas no setor da saúde, limitando a participação da educação,
“o que certamente restringe a potencialidade do Programa, em
especial no que se refere à perspectiva da promoção da saúde e do
desenvolvimento da cidadania entre os escolares” (SOUSA et al.,
2017, p. 9).
Souza et al. (2017) destacam a necessidade do Programa
Nacional de Alimentação Escolar buscar parcerias com o PSE, que
tem como objetivo a promoção de saúde e educação integral dos
alunos, para garantir aos estudantes brasileiros o direito à alimentação
adequada e saudável.
Silva et al. (2014, p. 5) evidenciam a parceria estabelecida
entre o Programa “Saber Saúde” e o PSE para o “desenvolvimento
de ações preventivas para o controle do tabaco no ambiente escolar”.
Verificamos que o termo parceria apresentado nesse estudo está
relacionado à colaboração entre os programas, com vistas ao
enfrentamento dos fatores de risco que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Segundo Mineiro (2012), a escola é um espaço privilegiado
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em promover práticas de saúde preventivas e de educação para a
saúde. Destaca ainda que:
A comunidade escolar se tornará ainda mais importante na
medida em que houver parceria entre escola e unidade de saúde
articulando as práticas de educação em saúde nos diversos contextos,
com o objetivo de realizar construções compartilhadas de saberes,
produzindo aprendizagens significativas e ratificando uma ética
inclusiva. Assim, dimensionando ativa participação aos diversos
interlocutores em práticas cotidianas, torna-se possível vislumbrar
uma escola que forma cidadãos informados e críticos, detentores
de habilidades para poderem agir em defesa da qualidade de vida
(MINEIRO, 2012, p. 862).
Para o autor, as ações integradas da Educação e Saúde, a
exemplo do PSE, criam condições para as pessoas se apropriarem da
ideia de sustentabilidade, gerando promoção e prevenção da saúde.
Casimiro (2014) revela a forte conexão entre escolas e
serviços de saúde na instituição de parcerias para favorecer a troca
de saberes em torno das estratégias de promoção da saúde na escola.
Ressalta, ainda, a importância de se valorizar a participação ativa
dos alunos como forma de empoderamento, para torná-los agentes
multiplicadores das atividades em saúde no espaço escolar.
Pinto (2016, p. 4) complementa afirmando que as ações práticas
entre saúde e educação carecem de muitos debates, aproximação
teórica e outras formas de parcerias para que se aproximem
teoricamente e juntas possam substituir “o pensamento linear e
unidirecional por conhecimentos circulares e multirreferenciais”.
Nesse enfoque, ressaltamos a relevância da elaboração e da
permanência de políticas públicas que reforcem a apropriação dos
domínios pelos profissionais de saúde com foco na melhoria da
assistência à saúde, na qualidade de vida e na qualidade da educação
de crianças, jovens, adultos e idosos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: À GUISA DO INACABAMENTO
Os estudos analisados reiteram o potencial e a importância
das parcerias no planejamento, desenvolvimento, monitoramento e
avaliação de ações do PSE para contemplar e impulsionar efetivação
dos princípios e das diretrizes do programa.
É importante destacarmos que o processo de implementação
do domínio parceria predispõe a ação participativa de toda a
comunidade escolar, promovendo uma educação integral que atenda
as especificidades do meio e da escola, transformando-os em um
lugar agradável para aprender e viver.
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INTRODUÇÃO
O modo como a saúde é tratada em uma sociedade
está intrinsecamente vinculado à compreensão que as pessoas
possuem sobre ela. Neste ensaio, assume-se o posicionamento
epistemológico de que saúde não se define apenas como o oposto de
um estado patológico, mas se associa à potencialização da vida que,
naturalmente, envolve essa dimensão restrita, todavia, amplia seu
olhar na percepção de um contexto em que variados fatores sociais,
políticos, econômicos e culturais incidem sobre a condição de saúde
de uma pessoa e de uma comunidade.
Com base nesta compreensão surgiu o conceito da Promoção
da Saúde, que é uma perspectiva que aflorou com a crise do
paradigma biomédico e decorreu da percepção de que múltiplos
fatores condicionam ou mesmo determinam a situação de saúde das
pessoas, envolvendo o estado físico, mental e social, não apenas como
elementos individuais e circunstanciais, mas relacionados, também,
às suas condições de vida e trabalho (CZERESNIA, 2003; MALTA et
al., 2016).
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Esta ideia que embasa a Promoção da Saúde destacou-se na
I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, ocorrida em
Ottawa, no Canadá, em 1986. Este evento deu origem à Carta de
Ottawa, documento considerado marco de referência no assunto até
hoje por consolidar o conceito de Promoção da Saúde como “[...]
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação
no controle deste processo” (BRASIL, 2002, p. 19), e por propor os
cinco campos de ação a seguir: 1. elaboração e implementação de
políticas públicas saudáveis; 2. criação de ambientes favoráveis à
saúde; 3. reorientação do sistema e serviços de saúde; 4. reforço à
ação comunitária; e 5. desenvolvimento de habilidades pessoais.
Cabe esclarecer que, nesta perspectiva ampliada, promover
saúde é diferente de prevenir. Consoante leciona Czeresnia (2003),
enquanto a primeira abrange a melhoria global da saúde e do bemestar da população em geral – que inclui o ambiente em que vivem
em seus aspectos sociopolíticos, ecológicos e socioculturais – a
outra centra o foco no conhecimento epidemiológico para evitar o
surgimento de doenças específicas, agindo sobre as pessoas doentes
ou que expressam risco de manifestar determinada doença.
O grande crescimento no número de ações realizadas em
prol desta conquista no cenário internacional foi abordado na VII
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ocorrida em 2009,
em Nairóbi, no Quênia, onde foram apontadas relevantes limitações
relacionadas às ações desenvolvidas nesta proposta, revelando
a necessidade de, nesta perspectiva, estabelecer um conjunto de
competências a serem desenvolvidas pelos profissionais que atuam
na saúde.
Com o propósito de debater internacionalmente a construção
de diretrizes para a elaboração de competências em promoção e
educação em saúde, foi realizada em 2008, na Irlanda, a Conferência
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de Galway, que resultou no Consenso de Galway, cuja proposta
contemplava sete domínios de competências. Este documento
forneceu base conceitual para a elaboração de um projeto
posteriormente desenvolvido pela União Internacional de Promoção
da Saúde e Educação para a Saúde, o Developing Competencies and
Professional Standards for Health Promotion Capacity Building
in Europe – CompHP (PINHEIRO et al., 2015). O intuito deste
documento era formar um consenso que estabelecesse os métodos
para a implementação de ações em Promoção da Saúde na Europa,
tendo sido estabelecidos nove domínios por meio dele: favorecimento
de mudanças, advocacia em saúde, parceria, comunicação, liderança,
diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação e pesquisa.
Estes domínios em conjunto fornecem um guia para o
desenvolvimento de habilidades e competências em Promoção da
Saúde. Neste ensaio, o domínio implementação recebeu destaque
com base em publicações científicas e em documentos oficiais
publicados pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, por
se considerar que este domínio representa um grande desafio para
ambos os setores.
A percepção abrangente sobre a saúde vem norteando a
elaboração e implementação de políticas públicas em diversos países,
dentre eles, o Brasil, conforme exposto na Política Nacional de
Promoção da Saúde - PNPS, publicada pelo Ministério da Saúde em
2006, que foi posteriormente revisada em 2015. Ela estabelece que a
promoção da saúde deve articular diferentes setores para a formação
de uma Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2015). De tal modo,
Cardoso, Sebold e Rausch (2011) destacam que, para a consolidação
de uma proposta de Promoção da Saúde, é necessário que haja ação
intersetorial, participação da população e estratégias educativas.
No Brasil, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS),
se passou a assumir o compromisso de promover saúde por meio
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de políticas públicas resultantes da articulação de lutas sociais e
políticas pela democracia e garantia dos direitos humanos. Para
isso foram criadas estratégias pela promoção da saúde em uma
perspectiva intersetorial, levando em consideração as necessidades
e contribuições sociais. Uma das formas de se promover saúde e
incentivar práticas de vida saudáveis é utilizar-se do processo de
educação em saúde, onde se oportuniza o compartilhamento de
saberes dos mais variados possíveis na busca de soluções das mais
diversas problemáticas (COSTA; SILVA; DINIZ, 2008).
Em decorrência disso, observa-se no Brasil crescente
frequência na realização e valorização de experiências educativas
relacionadas à saúde, e, consequentemente, em produções teóricas.
Este fenômeno decorre, em parte, da preocupação com o controle da
saúde pública que expressa dados alarmantes, fazendo-se emergente
a necessidade de ações serem desenvolvidas em diversas instituições
sociais, entre as quais, a escola (UNESCO, 2015).
A instituição escolar é um ambiente de caráter formal que
tem por objetivo realizar a formação humana, tendo como ponto de
partida o reconhecimento das necessidades das pessoas (RAMOS;
LEITE; FILGUEIRAS FILHO, 2012). De tal modo, Ferreira (2012)
recomenda que a escola, com a participação da família e o apoio das
políticas públicas, deve ser o primeiro contato das crianças sobre o
entendimento de saúde. Em sendo assim, a educação em saúde nesta
instituição deve estar incluída na proposta político-pedagógica das
redes de ensino, envolvendo toda a comunidade escolar, bem como
parcerias comprometidas com a proposta de trabalho elaborada
(MONTEIRO; BIZZO, 2011).
Associado a isto, a Constituição Federal de 1988 determina
que a saúde é um direito dos cidadãos e dever do Estado (BRASIL,
1988). Logo, a garantia deste direito pressupõe a implementação de
ações diversas, inclusive estabelecendo relações intersetoriais com
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o ambiente escolar. Em decorrência deste delineamento, o objetivo
deste trabalho foi tecer reflexões acerca do domínio implementação
nas ações de promoção de saúde no ambiente escolar constante nas
produções científicas brasileiras.
1. Implementação: do conceito ao domínio de competência em
promoção da saúde
Desde que o homem foi capaz de pensar e
de falar, empregou palavras (conjunto de
símbolos) para designar os objetos de sua
circunstância assim como para traduzir os
pensamentos formulados sobre os mesmos.
Foi também através de formas verbais que
se fez entender pelos seus semelhantes
(DAHLBERG, 1978, p. 101).
A citação acima enunciada nos remete à reflexão acerca da
construção conceitual do termo ‘implementação’, o qual aparece nos
dicionários da língua portuguesa como um neologismo oriundo
do termo em inglês implement. Implementação é definida como
o ato ou efeito de implementar, sinônimo de efetivação, realização
(FERREIRA, 2017).
Desta forma, pode-se afirmar que o conceito genérico do
termo implementação está relacionado à substantivação do verbo
implementar, para constituir o sentido de criação de certas condições
para que alguma coisa seja alcançada ou colocada em prática. Sua
utilização pode ser encontrada em diferentes áreas, tais como
informática, marketing estratégico, políticas públicas, dentre outras.
O conceito genérico pelo qual o termo vem sendo designado,
contudo, não elucida a concepção dada a ele pelo campo da Saúde
Coletiva. De fato, implementação passou a ser definido de forma mais
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específica para a Saúde com a criação dos domínios de Competências
para a Promoção da Saúde, sendo mundialmente divulgado por meio
do documento CompHP.
O CompHP, conforme mencionado anteriormente, foi
fruto de discussões que refletiam a preocupação internacional
com a elaboração de diretrizes para a orientação de ações de
Promoção da Saúde. O documento é composto por um conjunto de
competências fundamentadas nos valores: equidade, justiça social,
ética, respeito à autonomia e à escolha individual e coletiva, a partir
de um trabalho participativo e colaborativo; e nos conhecimentos:
princípios, conceitos e teorias da Promoção da Saúde, noção de
pesquisa e de aplicação prática, que são listados em 47 competências
e nove domínios. (DEMPSEY; BATTEL-KIRK; BARRY, 2011 apud
DUARTE, 2016).
As orientações tecidas no CompHP podem servir de base
para os processos de formação inicial e permanente de promotores
de saúde, utilizadas como critérios de avaliação de qualificação
em Promoção da Saúde ou avaliação de experiências que venham
da prática, podem ser usados tanto nas graduações como nas pósgraduações, e, finalmente, um promotor de saúde deve comprovar que
satisfaz todos os domínios apresentados no CompHP (DEMPSEY;
BARRY; BATTEL-KIRK, 2011 apud PINHEIRO et al., 2015).
Partindo deste escopo, o termo implementação passa a
representar um conceito referente a uma capacidade a ser desenvolvida
por profissionais que se propõem a realizar ações de Promoção da
Saúde. Desta forma, o domínio implementação prevê a execução
de ações de promoção da saúde efetivas, eficientes, culturalmente
sensíveis e éticas, em parceria com os atores/parceiros sociais. De
acordo com este documento o promotor de saúde deve ser capaz de:
1. Utilizar processos que sejam éticos, culturalmente apropriados e
participativos e que promovam o empoderamento na implementação
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de ações de Promoção da Saúde; 2. Desenvolver, conduzir e utilizar
recursos e materiais apropriados; 3. Gerenciar os recursos necessários
para a implementação efetiva das ações planejadas; 4. Facilitar a
sustentabilidade do programa e a responsabilização dos atores/
parceiros sociais por meio de consulta e colaboração permanentes; 5.
Monitorar a qualidade do processo de implementação em relação às
metas e aos objetivos acordados.
Desta forma, o domínio Implementação do CompHP
deve estar presente nas ações de promoção da saúde presentes em
diferentes ambientes de atuação, tais como políticas públicas, espaços
de formação, unidade básica de saúde, ambiente escolar, dentre
outros. Entretanto, diante da escassez de trabalhos que articulem a
compreensão dada à implementação de ações de Promoção da Saúde
e a escola, consideramos relevante refletir acerca deste conceito e
suas relações com a promoção da saúde na escola.
MÉTODO
Este ensaio trata-se de um estudo teórico-reflexivo construído
com base na leitura e análise crítica de estudos científicos que tratam
de ações de Promoção de Saúde no ambiente escolar, com vistas a
promover um diálogo com documentos orientadores de tais ações à
luz das competências propostas pelo CompHP relativas ao domínio
implementação. De acordo com Minayo (2006), essa construção
teórica caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, tendo em
vista a interpretação e a análise dos elementos teóricos adquiridos
por meio do levantamento bibliográfico realizado.
A elaboração desse trabalho baseou-se na revisão de literatura,
cujo processo consiste em uma forma de sistematizar informações
sobre questões especificas em um robusto corpo de conhecimento,
com o intuito de avaliar e sumarizar as informações encontradas
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(LOPES, 2006). O andamento metodológico compreendeu,
primeiramente, o levantamento biográfico por meio de uma busca
sistêmica e exploratória de documentos em formato eletrônico em
portais de busca da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)
e Portal de Periódicos Capes, Catálogo de Teses e Dissertações Capes.
Na busca de dados empreendida na BDTD utilizouse a combinação de alguns descritores, tais como: “domínio
implementação e competências”, “CompHP” e “promoção da saúde”.
Contudo, não foi apresentado nenhum trabalho. Ao combinar os
termos “competências”, “promoção da saúde” e “escola” com tais
termos aparecendo apenas no título, encontrou-se apenas um
trabalho, o qual estava em concordância com as questões norteadoras
da nossa busca. Insistindo na combinação de descritores, chegou-se
aos seguintes: “promoção da saúde” e “escola” com os termos estando
presentes no título dos trabalhos. Foram encontrados 43 trabalhos
no total, dos quais, após a leitura dos resumos, cinco deles atendiam
às questões norteadoras da busca científica; e um deles já havia sido
encontrado na busca anterior. Desta forma, foram considerados estes
cinco para a análise do resultado da busca utilizando os descritores
“promoção da saúde” e “escola”.
Em momento posterior, realizou-se o levantamento de
artigos no Portal de Periódicos da Capes a partir dos descritores
“competências” e “promoção da saúde”, estando o primeiro termo
restrito ao título enquanto o segundo poderia estar presente em
qualquer componente dos artigos. Como resultado da busca, foram
encontrados 49 trabalhos, mas apenas dois estavam relacionados
com o objeto deste estudo.
Ainda empreendendo uma busca nas produções científicas
acerca desta temática, recorremos ao Catálogo de Teses e Dissertações
Capes, utilizando-se o descritor “CompHP”, revelando seis trabalhos,
dos quais, após a leitura dos resumos, constatou-se que apenas um
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atendia aos interesses deste trabalho.
O resultado deste levantamento bibliográfico apontou um
número de oito trabalhos que serão analisados nos tópicos posteriores.
No processo de leitura para a seleção dos trabalhos a serem analisados
foi identificado que a maioria dos estudos ou tratavam da atuação
dos membros da equipe básica da Estratégia Saúde da Família (ESF)
– enfermeiros, técnico e auxiliar de enfermagem, médicos, dentistas,
técnico e auxiliar em saúde bucal, agentes comunitários de saúde –
ou se relacionavam a processos de formação profissional.
A análise dos trabalhos revelou a presença de três categorias
analíticas: discussão acerca do CompHp; Domínio Implementação;
ações de Promoção de Saúde na escola. Como o propósito deste
ensaio consiste em refletir acerca das ações de Promoção da Saúde no
ambiente escolar, a partir de um diálogo com as orientações tecidas
nos CompHP quanto ao domínio implementação. As discussões a
seguir permearam as duas últimas categorias.
Cabe ressaltar que a categoria “domínio implementação”
foi pouco evidenciada nos trabalhos encontrados, estando presente
em apenas três estudos: Competências para a Promoção da Saúde:
uma proposta na Estratégia Saúde da Família (DUARTE, 2016) dissertação; Competências em Promoção da Saúde no Programa
Saúde na Escola no Distrito Federal (TUSSET, 2012) – dissertação; e
Análise das competências em Promoção da Saúde a partir do marco
legal e dos discursos dos profissionais que implementam o Programa
Saúde na Escola do Distrito Federal (TUSSET et al., 2015) – um
artigo, e este último é um recorte da segunda dissertação destacada
acima, ou seja, corresponde ao mesmo trabalho.
RESULTADOS
Neste estudo o domínio implementação vem agregado a uma
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discussão maior acerca das competências e ações em Promoção da
Saúde no ambiente escolar. A aparição do termo implementação
nos estudos analisados nem sempre está vinculada às competências
específicas deste domínio, surgindo nas diversas ações e competências
desenvolvidas pelos promotores de saúde, o que nos leva a sugerir que
a definição conceitual do termo ainda se encontra em um processo
de consolidação.
O domínio implementação é multifacetado,
incluindo competências para o trabalho
colaborativo de atores e parceiros na execução
de ações, no provimento e gerenciamento de
recursos, na facilitação da sustentabilidade
do programa e no monitoramento
(DEMPSEY; BARRY; BATTEL-KIRK, 2011).
Diversos conjuntos de CPS delinearam
competências de implementação, sendo que
estas não são exatamente as mesmas, mas,
carregam a similaridade de uma prática
ética, culturalmente sensível e eficiente
(DEMPSEY; BARRY; BATTEL-KIRK, 2011;
ALLEGRANTE et al., 2009; BARRY et al.,
2009; SHILTON et al., 2008; MELVILLE
et al., 2006; HEALTH SCOTLAND, 2005;
NEW ZEALAND MINISTRY OF HEALTH,
2004; TUSSET, 2012, p. 112).
Outro aspecto observado quanto ao domínio implementação
abordado nos estudos encontrados são os princípios intersetorialidade
e interdisciplinaridade como fundamentais na concretização de
ações de Promoção da Saúde, refletida na necessidade de articular o
domínio implementação a outros domínios, tais como planejamento,
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diagnóstico, parceria, favorecimento de mudanças, desvelado na
necessidade de empoderamento de todos os envolvidos na efetivação
dos programas de saúde na escola.
Considerando
que
o
domínio
implementação contempla competências
para que diversas atividades/ações possam
ocorrer (por exemplo, reuniões de atores
e parceiros, gerenciamento dos recursos,
monitoramento, execução do plano de ação
a partir de processos éticos e participativos
com ênfase no empoderamento), nas quais
a participação e a atuação conjunta de atores
de diferentes áreas do conhecimento e setores
fica ainda mais evidente, entende-se que,
além da intersetorialidade, há necessidade da
articulação interdisciplinar. E, no campo da
saúde particularmente, o comprometimento
com o sistema de saúde é uma das atitudes
que integra o rol de competências para o
trabalho interdisciplinar e coletivo, sendo
fundamental para qualquer projeto de
trabalho numa equipe da ESF (SAUPE et al.,
2005 apud TUSSET, 2012, p. 119).
O aprofundamento da temática acerca do domínio
implementação nas ações de Promoção de Saúde no ambiente
escolar, empreendido por este ensaio, possibilitou a apreensão de
que este processo está intrinsecamente imbricado com componentes
históricos, político-econômicos e culturais, os quais incidem na
criação e desenvolvimento de políticas de saúde tanto no contexto
internacional quanto nacional.
Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais | 87

Desta forma, consideramos relevante tecer reflexões acerca
das ações de Promoção de Saúde no ambiente escolar, partindo de
um diálogo entre as Políticas de Saúde voltadas para a escola e o
domínio implementação evidenciado nas práticas desenvolvidas por
profissionais da saúde e educação, discutidas na produção científica
da área.
Para tanto, voltou-se inicialmente o olhar para a trajetória
histórica das políticas de saúde no ambiente escolar, como meio de
refletir acerca dos aspectos político-econômicos evidenciados nas
diversas possibilidades de intervenção e a construção conceitual da
Promoção da Saúde para o ambiente escolar. Em seguida discutese como o domínio implementação vem sendo abordado nas obras
compiladas e sua concordância ou não com as orientações trazidas
pela atual Política Nacional de Promoção da Saúde, Escola Promotora
de Saúde (EPS) e o Programa Saúde na Escola (PSE).
1. O domínio implementação nas ações de promoção da saúde no
ambiente escolar: um olhar para o contexto histórico brasileiro
A inserção de ações no contexto escolar com foco na saúde,
no Brasil, tem início no final do século XIX, sob um discurso
higienista. Tratava-se de orientações de caráter preventivo fornecidas
por médicos e que encontraram sua principal justificativa nos
graves problemas de saúde pública decorrentes de uma estrutura
de saneamento precária que, aliada a outros fatores, favoreceu a
proliferação de diversas doenças (FIGUEIREDO; MACHADO;
ABREU, 2010).
Associado a isto, as instituições militares também forneceram
sua contribuição, ainda que indiretamente, ao propor a realização
de exercícios ginásticos com o propósito de formar corpos fortes e
saudáveis preparados para o enfrentamento de uma possível guerra.
88 | Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais

Conforme é possível perceber nestas propostas escolares que
envolveram a saúde, ambas emergiram de uma perspectiva associada
à prevenção de doenças. Com a crise deste paradigma biomédico,
já na década de 1980, a consequente compreensão ampliada do
conceito de saúde traz consigo a percepção da necessidade de
atuação de variadas instituições sociais em regime de colaboração, o
que induziu a elaboração de outras propostas de implementação de
ações condizentes com o novo paradigma.
Com a publicação da Constituição de 1988 e o estabelecimento
de que a saúde passava a ser um direito social de todos os cidadãos,
outros documentos específicos decorrentes dele foram elaborados
com o propósito de atender à demanda de forma intersetorial.
Neste intuito, com o propósito de ampliar e qualificar as ações
de Promoção da Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde publica, em
2006, a Política Nacional de Promoção da Saúde, tendo sido revisada
em 2014 em virtude dos desafios que surgiram. Alinhada a isto, no
âmbito da Educação, surge a iniciativa de Escolas Promotoras de Saúde,
que por sua vez é resultado de um acordo da Rede Latino-Americana
de Escolas promotoras de Saúde, com o aval da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS), que traça importantes recomendações
de criação de espaços e ambientes saudáveis nas escolas (COUTO et
al., 2016).
Estas orientações serviram de base para a publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997, documento
que apresentou uma proposta em que a saúde aparece como um
tema transversal (BRASIL, 1998), ou seja, um assunto que emerge de
uma necessidade do campo social e que deve ser debatido na escola
no contexto das diversas disciplinas para que cada uma faça suas
contribuições a partir de suas especificidades, e o aluno tenha uma
percepção holística acerca do tema. A principal justificativa desta
proposta de implementação do tema repousa sobre a ideia de que a
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Promoção da Saúde também requer ações educativas, e a escola, por
ser um local de aprendizagem por excelência e por ter frequência
obrigatória a todos os brasileiros entre 4 e 17 anos (BRASIL, 1996),
constitui-se em um espaço fértil de contribuições.
No volume nove dos PCNs, que se refere aos temas ‘meio
ambiente’ e ‘saúde’, este último tem justificada sua inclusão no
currículo escolar devido a uma grande demanda social que requer
uma consciência sanitária da população e dos governantes a fim de
se cumprir o que determina a Constituição. Em seguida, destaca
que somente a escola não é capaz de levar os alunos a terem saúde,
todavia, pode fornecer importantes elementos que capacitam seus
alunos para uma vida saudável. Neste sentido, a escola atuaria em
uma perspectiva de educação em saúde, que envolve mais do que
a instrução acerca de conceitos e comportamentos desejáveis, mas
que inclui a formação de atitudes que serão vivenciadas durante o
convívio escolar diário (BRASIL, 1997).
A escola também se tornou um espaço de implementação
de ações intersetoriais entre Ministério da Educação e Ministério da
Saúde por meio do PSE, instituído em 2007, cujas ações se desenvolvem
em caráter extracurricular. Suas atuações são desenvolvidas por
equipes de profissionais da Atenção Básica que buscam estabelecer
uma comunicação entre a escola e as unidades de saúde em prol da
assistência à comunidade escolar, diferente da EPS, que por sua vez,
propõe que as ações devem constar no Projeto Político Pedagógico
da escola e devem ser desenvolvidas apenas pelos profissionais
que compõem o quadro de funcionários da escola (COUTO et al.,
2016). As ações do PSE são desenvolvidas por médicos, odontólogos,
enfermeiros, auxiliar de enfermagem e consultório dentário, agente
comunitário de saúde e equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família, todos em regime de colaboração com os professores da
escola.
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A oferta de suas ações configura-se atualmente, segundo
Machado et al. (2015), como uma das principais políticas públicas
para a infância e adolescência. As ações promovidas variam conforme
o nível de ensino e comportam três componentes: a avaliação das
condições de saúde; a promoção da saúde e prevenção das doenças
e agravos; e a capacitação permanente dos profissionais de saúde e
educação.
Seguindo a linha cronológica dos fatos, atualmente os PCNs se
encontram em processo de substituição pela Base Nacional Curricular
Comum, documento publicado pelo Ministério da Educação em 20
de dezembro de 2017. Neste novo documento a saúde é apresentada
como um tema contemporâneo que é contemplado nas habilidades
dos diversos componentes curriculares, não havendo nenhuma
orientação epistemológica, tampouco didático-pedagógica sobre a
perspectiva a ser abordada. Aliado a isto, o documento recomenda
que cada sistema de ensino deverá tratar a saúde conforme suas
especificidades contextuais (BRASIL, 2017).
A perspectiva restrita sobre saúde que acompanhou
historicamente as ações de implementação relacionadas à saúde no
contexto escolar tornou evidente a necessidade de verificar como
os estudos têm evidenciado tais ações na proposta que envolve
a concepção atual de Promoção da Saúde no contexto escolar nas
produções científicas. A análise dos achados foi subsidiada pelas
orientações expressas em documentos oficiais, apresentados no texto
a seguir.
2. O domínio implementação nas ações de promoção de saúde
no ambiente escolar: aproximações e distanciamentos entre as
orientações oficiais e a realidade evidenciada em publicações
científicas
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Tendo em vista que as ações sobre a saúde são norteadas
por legislação e diretrizes específicas, ensejamos estabelecer neste
tópico um diálogo entre orientações oficiais que tratam de ações de
promoção de saúde no ambiente escolar e o domínio de competência
implementação evidenciado em estudos acerca desta temática.
Julgou-se pertinente abordar a PNPS e a iniciativa da EPS, porque
são norteadoras das ações a serem implementadas; e o PSE, por ser
atualmente a ação de maior destaque acerca da saúde no âmbito
escolar. Para tal, buscou-se identificar nas publicações elementos
que estivessem relacionadas a alguma das cinco competências
estabelecidas para o promotor de saúde trazidas no CompHP no
domínio implementação.
O CompHP afirma, em sua primeira competência do domínio
abordado, que o promotor de saúde deve ser capaz de utilizar processos
éticos, culturalmente apropriados e participativos e que promovam o
empoderamento na implementação de ações de promoção da saúde.
Os documentos destacados acima apresentam um alinhamento
teórico quanto à perspectiva levantada por este domínio, a qual
enfatiza a necessidade de as ações de Promoção da Saúde levarem em
consideração os saberes produzidos pelos atores sociais – crianças
e adolescentes, professores, profissionais da Estratégia Saúde da
Família, pais, dentre outros componentes da comunidade escolar
– como meio de promover o seu empoderamento e autonomia,
no sentido de capacitá-los a refletir acerca do seu cotidiano e das
atitudes e comportamentos adequados para a conquista de uma
melhor qualidade de vida.
Apesar da concordância e coerência teórica evidenciada nos
documentos destacados, os estudos que tratam da análise das ações
desenvolvidas por profissionais de saúde e educação no contexto do
PSE apontam para ocorrência de condutas direcionadas para uma
abordagem biomédica, focalizada no controle e na prevenção de
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doenças, centrada em práticas preventivas, utilizando-se de uma
abordagem pedagógica de valorização do processo de transmissão
de informações sem articulação com os saberes prévios dos alunos
e descontextualizada da realidade que o cerca. Como alerta Tusset
(2012):
As lacunas na atuação e as limitações na
compreensão do processo ampliado de
saúde-doença e na transposição da teoria
para a prática não é exclusividade do setor
educacional. Isto também é verificado entre
os profissionais de saúde em virtude da
resistência ao rompimento do paradigma
biologicista, da formação centrada no modelo
biomédico, do predomínio das abordagens
preventivista e comportamental e da
dificuldade na diferenciação entre Promoção
da Saúde e prevenção de doenças (SÍCOLI;
NASCIMENTO, 2003; CARVALHO et al.,
2007; TEIXEIRA et al., 2005 apud MELLO et
al., 2010; BEATO et al., 2011 apud TUSSET,
2012. p. 34).
Os modelos de intervenção em que o profissional é o detentor
do conhecimento e o participante nada tem a contribuir ainda
repercutem no cotidiano das Estratégias de Saúde da Família por
meio de práticas meramente informacionais que não incentivam a
participação dos adolescentes, uma vez que a informação por si só
não resulta em mudanças significativas (TUSSET, 2012).
O estudo realizado por Duarte (2016) com profissionais da
ESF, aponta condutas orientadas para a superação destas práticas,
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pautadas no paradigma biologicista. Na fala dos sujeitos, fica
evidente a relevância dada ao domínio implementação nas ações
desenvolvidas por eles na escola, destacando como estratégia de
abordagem de educação em saúde a realização de grupos e oficinas
com adolescentes, sendo estas implementadas no sentido de favorecer
o protagonismo juvenil e, consequentemente, o fomento de práticas
de promoção da saúde.
Promover grupos de adolescentes é um caminho para
o desenvolvimento de atitudes e habilidades, por constituir um
espaço acolhedor, uma forma privilegiada de convivência com
outros adolescentes; por propiciar o desenvolvimento de atitudes de
respeito, solidariedade, desinibição; além de favorecer maior reflexão
sobre os assuntos discutidos, facilitando o entendimento, as trocas de
experiências, mudanças comportamentais, comunicação, negociação
e promoção de saúde (GURGEL et al., 2010 apud DUARTE, 2016, p.
60).
A segunda competência proposta refere-se ao desenvolvimento,
condução e utilização de recursos e materiais apropriados. Neste
aspecto, na PNPS foi possível identificar uma orientação para a
alocação de recursos que possibilitem oportunidades de vida com o
intuito de reduzir as desigualdades injustas e evitáveis. Na iniciativa da
EPS foi perceptível uma preocupação com as condições que apoiam
o cuidado com o ambiente da escola, pois o material utilizado pode
ter efeito de reforço ou de contradição às mensagens implementadas
no âmbito escolar (OPAS, 2003). O PSE também apresenta uma
preocupação no desenvolvimento, condução e utilização de recursos
e materiais apropriados, ao referir-se à importância da articulação
de ações entre setor da saúde e a educação básica. Esse vínculo tem
como objetivo ampliar o alcance e o impacto das ações de saúde
aos estudantes e seus familiares, por meio de ações intersetoriais,
envolvendo assistência, promoção da saúde e prevenção de agravos.
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A utilização dos recursos e materiais para o desenvolvimento
das ações pressupõe clareza pelos profissionais da proposta almejada,
além de acordos de investimentos intersetoriais bem delimitados
para que não se corra o risco de empreender esforços que não tragam
o retorno esperado e que apenas representem mau uso do dinheiro
público.
Segundo o CompHP, em sua terceira competência relacionada
ao domínio implementação, o promotor da saúde deve ser capaz
de gerenciar os recursos necessários para a implementação efetiva
das ações planejadas. Neste apontamento, a PNPS sugere que o
gerenciamento dos recursos deve se dar de forma intrassetorial e
intersetorial (BRASIL, 2014). Na iniciativa da EPS há uma orientação
relacionada à criação e consolidação de alianças com diversos
setores, como organizações não governamentais, agências do sistema
de Nações Unidas, setor privado e sócios estrangeiros, no intuito
de fortalecer as ações de Promoção da Saúde realizadas na escola e
de minimizar esforços desnecessários, bem como a sobrecarga de
profissionais (OPAS, 2003). O PSE já surge como uma proposta que
agrega setores diferentes – saúde e educação.
Para Gomes (2012), nos últimos anos têm sido implementados
programas e políticas sociais inovadoras nos municípios brasileiros,
com o objetivo de promover a saúde. Porém barreiras burocráticas e
coorporativas, entre elas a resistência a mudanças em seus modelos de
serviço, que levam a transferência de recursos financeiros, humanos
e técnicos para novos espaços organizacionais têm impedido o
desenvolvimento destas experiências. Ou seja, há a necessidade de
um envolvimento entre os profissionais e o reconhecimento de suas
limitações, pois a intersetorialidade não se trata de uma invasão ao
território do outro, e sim a soma de esforços e conhecimentos que
contribuem para um objetivo em comum.
Outra competência necessária ao promotor da saúde é facilitar
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a sustentabilidade no programa e a responsabilização dos atores/
parceiros sociais por meio de consulta e colaboração permanentes.
Tal característica está presente nos objetivos da PNPS ao afirmar
a importância do “incentivo à gestão democrática, participativa
e transparente para fortalecer a participação, o controle social e as
corresponsabilidades de sujeitos, coletividades, instituições e esferas
governamentais e a sociedade civil” (BRASIL, 2014, p. 15). Deacordo
com Cardoso, Reis e Iervolino (2008), “a EPS deve ser inclusiva
e garantir participação efetiva de todos os atores envolvidos,
com o objetivo de criar atitudes e ambientes mais saudáveis,
desenvolver habilidade e estimular a tomada de decisões por meio
da corresponsabilização”. O Caderno de Atenção Básica - Saúde na
Escola (BRASIL, 2009) sugere como estratégia fundamental para
garantir a institucionalização e sustentabilidade das ações e projetos
relacionados ao PSE, o trabalho participativo com a direção e o corpo
de professores, além do estímulo à inserção da promoção da saúde
no projeto político-pedagógico da escola.
O desenvolvimento desta competência por profissionais da
saúde e educação demonstra-se um desafio a ser superado, uma vez
que exige uma relação próxima entre estes profissionais para que seja
empreendida uma reflexão conceitual que resulte no planejamento
de ações de curto, médio e longo prazo. Tal aproximação ainda
representa um hiato entre os envolvidos, uma vez que as estratégias
de ação, na maioria dos casos, são planejadas e implementadas pelos
profissionais da Estratégia Saúde da Família sem a participação ativa
do corpo docente da escola.
Este obstáculo na implementação de ações em PS foi
evidenciado no estudo realizado por Graciano (2014) com
professores de escolas públicas de Belo Horizonte. A autora
identificou na fala dos professores uma atitude passiva quanto
às estratégias de implementação de práticas de saúde na escola,
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pois foi demonstrado certo desconhecimento do PSE nas falas das
professoras. As entrevistadas conceituaram o programa de forma
parcial e superficial, reconhecendo-se passivas. Demonstraram uma
visão reducionista, com tendência a entender que o agente de saúde
é o único responsável pelo PSE dentro da escola.
Por conseguinte, a última competência do domínio
implementação tem como alvo o monitoramento da qualidade do
processo de implementação em relação às metas e aos objetivos
acordados. Nesse ínterim, a PNPS propõe como um dos eixos
operacionais a vigilância, monitoramento e avaliação, e elucida que
este se concretiza por via da “utilização de múltiplas abordagens na
geração e na análise de informações sobre as condições de saúde
de sujeitos e de grupos populacionais para subsidiar decisões,
intervenções, e para implantar políticas públicas de saúde e de
qualidade de vida” (BRASIL, 2014, p. 16). Na iniciativa da EPS sugerese que a escola exerça vigilância da qualidade e oportunidade dos
serviços de saúde prestados à comunidade escolar (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2003). E o monitoramento do PSE
está regulamentado no Decreto de Lei nº 6.286, art 6º, com o texto:
“o monitoramento e avaliação do PSE serão realizados por comissão
interministerial constituída em ato conjunto dos Ministros de Estado
da Saúde e da Educação”.
O monitoramento das práticas de saúde, no contexto do
PSE, realizadas pelos promotores de saúde está representado
pelo acompanhamento do quantitativo de alunos atendidos nos
procedimentos de avaliação clínica, vacinação, participação em
oficinas, dentre outros. Estudos acerca desta temática discutem que
tais ações devem ultrapassar esse viés quantitativo no monitoramento
dos atendimentos e perpassar uma busca por dados que retratem a
tomada de decisões e relações de trabalho dos membros da ESF com
vistas à melhoria na qualidade do planejamento e implementação de
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estratégias práticas (TUSSET et al., 2015).
O monitoramento sistemático amplia a probabilidade de
que as ações sejam bem-sucedidas, pois viabiliza a percepção de
divergências e convergências com a proposta. Portanto, tão importante
quanto desenvolver as ações é manter um acompanhamento atento e
sistemático sobre elas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção teórica que fundamenta o atual paradigma da
Promoção da Saúde teve um grande avanço quali e quantitativo
nas últimas décadas. Esta conjuntura demandou a elaboração de
propostas de intervenções condizentes com tal discurso, bem como o
estabelecimento de um perfil de atuação profissional que assegurasse
a conquista de seus objetivos.
Neste ensaio foi possível identificar que há sintonia entre
documentos oficiais publicados no Brasil e a tendência internacional
de definir características profissionais para o trabalho nas ações
de Promoção da Saúde. A análise realizada identificou que as
publicações científicas consultadas se encontram alinhadas com
a atual perspectiva de Promoção da Saúde. Ao relacioná-los às
competências a serem desenvolvidas pelos promotores de saúde no
domínio implementação, especificamente, foi possível identificar
que estas são contempladas, ainda que de modo superficial. Apesar
da coesão do discurso, os estudos que apresentam dados acerca da
implementação das ações demonstram a necessidade de superação
de muitos entraves para sua efetivação satisfatória, tais como melhor
articulação intersetorial entre saúde e educação. Por isso, se faz
premente a realização de novos estudos que contribuam para o
amadurecimento de propostas que minimizem tais entraves.
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INTRODUÇÃO
A atual conjuntura social, resultante das mudanças ocorridas
na economia, na política e na cultura brasileira, marcada pela escassez
de recursos e pelo exponencial avanço da tecnologia, trouxe desafios
cada vez mais complexos aos profissionais e ao ambiente de trabalho.
Tais transformações, marcadas e evidenciadas pela
globalização, desencadearam uma conotação de “era do conhecimento
e da informação” aos tempos atuais, trazendo consigo a instabilidade
e a competitividade nas relações e nos processos de trabalho. O
desejo atual da sociedade é inovar, enfrentar desafios, crescer, decidir
e liderar (GAMA et al., 2016; GNOATTO et al., 2017). A liderança
é, portanto, um processo social que impõe um modelo primordial de
dinâmica coletiva (ILHARCO, 2017) na contemporaneidade.
Comumente estudada no âmbito da administração de
empresas, mediante a evidente complexidade da organização do
processo de trabalho, a liderança passou a ser de forma recorrente,
reconhecida como uma competência essencial a ser desenvolvida
pelo profissional.
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Pela importância que o assunto apresenta, a liderança tem
sido cada vez mais discutida e conceituada de diferentes formas;
entretanto, ressalta-se que, neste estudo, a concepção de liderança
refere-se“ à capacidade de influenciar um grupo em direção ao
alcance dos seus objetivos” (PEDRUZZI JUNIOR et al., 2014, p. 3).
No campo da saúde, a eficiência dos serviços resulta
da qualidade de sua estrutura organizativa, mas depende, em
especial, dos seus agentes/profissionais, já que estes têm o poder de
potencializar, redefinir e ajustar as necessidades internas e externas
(OLIVEIRA, 2016) destas estruturas institucionais.
Pensando assim, a liderança, dentro da realidade institucional,
coloca na mesa e na pauta das discussões os grandes desafios que
se impõem aos profissionais de saúde à medida em que estes, além
de desempenharem funções de liderança e supervisão nesse tipo
de serviço, também estão à frente de uma equipe multiprofissional,
de pacientes e familiares, fatores esses que colocam a dimensão
humanista como necessária na atuação de um líder (POTRA et al.,
2017), sem esquecer sua habilidade e competência de líder.
Nesse cenário acima desenhado, fica evidenciada a
importância para os profissionais em papéis de liderança, no
crescimento da organização. Para que isso, no entanto, aconteça ou
se efetive, precisam ser capazes de inovar, encorajar novas ideias,
respeitar, interagir com a equipe de trabalho, de modo a proporcionarlhes mais autonomia, criatividade (GRAZEFFE; CEDOTTI, 2015),
e qualidade de vida, tanto para os demais membros da equipe de
trabalho, quanto para os pacientes e familiares.
Sendo, portanto, a liderança uma competência importante
para as práticas em gestão nos dias atuais, no campo da saúde,
a liderança tornou-se também uma competência essencial para
Promoção da Saúde (PS), conforme apresentado no Projeto
Developing Competencies and Professional Standards for Health
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Promotion Capacity Building in Europe – CompHP (DEMPSEY;
BATTEL-KIRK; BARRY, 2011).
O Projeto CompHP foi desenvolvido com o intuito de
estabelecer padrões profissionais em promoção da saúde e fomentar
inovações nas práticas em saúde. Tem em sua centralidade valores
como equidade, justiça social, ética, autonomia de indivíduos,
somado a habilidades (seus princípios conceituais) e conhecimentos,
que são listados em 9 domínios e 46 competências. Dentre estes
domínios, destacamos a liderança como eixo norteador das reflexões
e discussões que fazemos neste capítulo.
Neste sentido, este estudo tem como objetivo apresentar
uma reflexão crítica acerca do domínio ‘Liderança’ para a ação do
profissional de Educação Física (EF) como promotor de saúde na
escola. Ciente dos desafios que este profissional tem diante do seu
papel social como promotor de saúde na escola, levantam-se os
seguintes questionamentos: Como a liderança se apresenta na prática
do profissional de educação física como promotor de saúde? Quais
desafios precisam ser superados por este profissional?
As reflexões oriundas deste estudo possibilitam o debate
acerca da liderança do profissional de educação física como promotor
de saúde na escola, ao passo que se evidencia a importância da
discussão acerca da relação da educação física com a saúde na busca
por hábitos de vida saudáveis e pela qualidade de vida, bem como
realça a necessidade de estimular e divulgar a produção científica
brasileira oriunda das atividades vivenciadas por este profissional.
Liderança e Promoção da Saúde: o que existe de proposta nesse
sentido
As produções científicas no campo da saúde têm sido
recorrentes em constatar a busca pela qualidade do serviço de atenção
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à saúde, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo usuário,
o que tem impetrado mudanças significativas na gestão destas
instituições para responder a esta demanda (ALBUQUERQUE;
COSTA; SALAZAR, 2012).
A administração em saúde é entendida como um processo
administrativo aplicado ao atendimento das demandas do indivíduo,
família, organização ou comunidade, mediante a provisão de cuidados
médicos e de saúde (CHANES, 2006), no caso, com qualidade, o que
implica eficácia e eficiência.
A qualidade do serviço oferecido pelas instituições de saúde
é definida pelo cliente e deve ser considerada, sobretudo, porque “o
serviço é consumido durante sua produção” (COSTA, 2007), o que
requer o comprometimento de todos os profissionais nele envolvidos,
de modo que estes conheçam os diferentes contextos e realidades
do serviço oferecido, para que atendam as demandas de saúde da
população de forma eficaz e eficiente.
Para se implantar, adequar e manter a qualidade do serviço
oferecido, é imprescindível que a comunicação e a liderança estejam
presentes no campo de trabalho (PADILHA; MATSUDA, 2011),
sendo uma condição sine qua non para um atendimento de qualidade.
Entende-se que, nessa perspectiva, a liderança deve acontecer
de forma integral, de modo a encorajar práticas e comportamentos
que levam a mudanças na qualidade da assistência, por meio,
sobretudo, da organização do cuidado à saúde (ALBUQUERQUE;
COSTA; SALAZAR, 2012), dispensado ao usuário que busca este
serviço.
Há estudos e experiências que comprovam o fato de que a
liderança, quando bem executada, pode possibilitar o direcionamento
de estratégias e oportunidades para a participação no desenvolvimento
de políticas públicas saudáveis, mobilização e gestão de recursos para
a promoção da saúde e a construção de capacidades, tornando o
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grupo coeso (AMESTOY et al., 2012). A receita dessa atitude de líder
estaria na mobilização requerida por ele, e esta parte da luta pelo
compartilhamento dos desejos, ao desafiar, inspirar, guiar e encorajar
sua equipe na execução e alcance das metas traçadas.
Partindo dessa concepção acerca da liderança e frente à
polissemia de conceituação do termo Promoção da Saúde, é possível
evidenciar que o sentido das ações a serem desenvolvidas por ambas
(liderança e PS) se coadunam. Na medida em que a PS possibilita
a articulação de saberes e recursos para o enfrentamento dos
determinantes que interferem no processo saúde-doença, a partir
do desenvolvimento de atividades dirigidas à transformação dos
comportamentos dos indivíduos na busca pela melhor qualidade de
vida e saúde (BUSS, 2000), É de fundamental importância para o
profissional a liderança, esta como uma competência essencial para
o alcance dos seus objetivos e metas em saúde.
A liderança como componente essencial na prática em
promoção da saúde, pressupõe a defesa da saúde em todas as suas
dimensões, por meio do diálogo abrangente e efetivo com a sociedade,
em diferentes instâncias, nas organizações comunitárias e com seus
meios de comunicação (BRASIL, 2002).
Nesse sentido, e com esse propósito,o projeto CompHP aponta
um conjunto de domínios e competências que os profissionais devem
desenvolver para serem promotores de saúde, dentre eles, o domínio
liderança se destaca e é definido como sendo a ação do profissional
em contribuir para o desenvolvimento de uma visão compartilhada e
direções estratégicas para a ação em promoção da saúde (DEMPSEY;
BARRY; BATTEL-KIRK, 2011; DUARTE, 2016).
Ainda conforme os autores, o domínio liderança desafia o
profissional a:
- Trabalhar com atores sociais para atingir uma visão
compartilhada e direções estratégicas para a ação em promoção da
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saúde;
- Utilizar habilidades de liderança para promover
empoderamento e participação (trabalho em equipe, negociação,
motivação, resolução de conflitos, tomada de decisões, facilitação e
resolução de problemas);
- Formar redes com pessoas-chave e motivá-las a promover
mudanças que melhorem a saúde e reduzam iniquidades;
- Incorporar novas ideias e conhecimentos para melhorar a
prática e responder aos desafios emergentes em Promoção da Saúde;
- Contribuir para a mobilização e gestão/gerenciamento de
recursos para a ação em Promoção de Saúde;
- Contribuir para o aprendizado da equipe e da organização
para avançar nas ações de Promoção da Saúde.
Desta forma, as competências para liderança nas ações de
promoção da saúde devem estar presentes na prática profissional de
forma contínua, nos mais variados contextos de atuação, de modo a
encorajar novas práticas e comportamentos em saúde que levem a
mudanças na qualidade da assistência por meio da organização do
cuidado à saúde.
MÉTODO: o caminho que possibilitou os fundamentos para esta
reflexão critica
Trata-se de um estudo teórico-reflexivo acerca da competência
liderança na ação do profissional de Educação Física (EF), no contexto
escolar, como promotor da saúde, tendo como referencial teórico o
Projeto CompHP (DEMPSEY; BARRY; BATTEL-KIRK, 2011).
A idealização da construção deste capítulo é fruto do seminário
apresentado na disciplina de Promoção da Saúde em ambientes
escolares, do Mestrado em Educação da Universidade Estadual
do Ceará (UECE). Nesse momento, desafiados a refletir sobre os
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domínios e suas competências relacionadas à Promoção da Saúde
com base no CompHP, buscou-se aprofundar os conhecimentos
acerca da temática, nas ações de promoção da saúde do profissional
de Educação Física, a partir do estudo de produções científicas
brasileiras.
Com este propósito, foi realizada uma busca no Catálogo de
Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), no mês de fevereiro de 2018, utilizando
como descritores os termos: “Promoção da Saúde”; “Educação
Física”; “Escola” e a palavra-chave “CompHP”. Os cruzamentos foram
realizados com auxílio do operador booleano AND, sendo eles:I –
Promoção da Saúde AND Educação Física; II - Promoção da Saúde
AND Escola; III - Promoção da Saúde AND CompHP; IV – Escola
AND CompHP; V - Educação Física AND CompHP; VI – Educação
Física AND Escola; VII - Promoção da Saúde AND Educação Física
AND CompHP AND Escola.
Após a fase das buscas, na primeira fase do refinamento, os
estudos foram selecionados a partir da leitura dos títulos; na segunda
fase foram lidos os resumos; e na terceira e última fase, os estudos
foram lidos na íntegra para verificação de adequação temática.
Dos 21 artigos que foram selecionados, 10 estavam repetidos
e um foi excluído face a sua inadequação à proposta deste estudo,
resultando em 10 produções que fundamentaram as discussões
apresentadas neste texto.
Os resultados provenientes de cada cruzamento e refinamento,
estão compilados no quadro 1.
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Quadro 1 – Resultado da busca e seleção dos artigos no Catálogo de
Teses e Dissertações da CAPES, Fortaleza-Ceará, fevereiro, 2018.
Cruzamentos

I

II

III

IV

V

VI

VII

Sem Filtro

34268

12026

6

1

2

419512

1

Filtro 1

14275

4472

5

-

1

269213

-

Filtro 2

8740

2301

3

-

1

42598

-

Filtro 3

2830

550

1

-

-

2830

-

Refinamento 1

10

4

1

-

-

8

-

Repetidos

-

4

-

Refinamento 2

9

-

1

-

-

1

-

Inadequação
temática

1

-

-

-

-

-

-

Refinamentos 3

8

-

1

-

-

1

-

Total

10

7

Fonte: elaborado pelos autores, 2018.

A análise dos estudos inventariados no site possibilitou a
construção de uma discussão baseada na liderança e os desafios que
o profissional de educação física enfrenta para o desenvolvimento
de ações de promoção da saúde, no contexto escolar. No entanto, é
importante destacar que o estudo do “domínio liderança’ com base
no CompHP foi pouco evidenciado nos trabalhos mapeados, estando
presente na discussão de apenas uma dissertação (SCABAR, 2014).
A pouca evidência da liderança como competência essencial
para PS, nos estudos brasileiros, pode ser reflexo da pouca divulgação
do Projeto CompHP em nível nacional, tendo em vista ser um
referencial desenvolvido na Europa. No entanto, é mister ressaltar
que os princípios, diretrizes e competências trazidos por ele, podem
ser adequados à realidade local.
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A Liderança e os desafios do profissional de educação física na
promoção da saúde, no contexto escolar
A saúde e a educação são práticas presentes na sociedade
desde os primórdios, entretanto, com a modernidade, ambas
ganharam novos contornos e consubstanciaram-se em novas teorias
e práticas (OLIVEIRA, 2014) inovadoras e adaptadas aos contextos
em constantes transformações e também em resposta às exigências
de uma melhor assistência exigida pela demanda destes serviços.
Como resultado dessas mudanças, a articulação da promoção
da saúde, no caso, no contexto escolar tem ganhado força e assumido
um papel cada vez mais relevante, uma vez que, percebendo a escola
como local privilegiado para formação (DIAS, 2016), facilita a
disseminação de informações para boas práticas nesse campo.
A integração das práticas em saúde no contexto educacional se
tornou mais evidente, a partir da década de 1970, quando discussões
acerca das práticas de promoção e educação em saúde começaram
a permear os processos formativos e de trabalho em saúde (JESUS;
RIBEIRO, 2013).
No âmbito dos processos formativos, as atuais políticas
de educação e saúde tem estimulado e apoiado a pactuação das
competências e da responsabilidade social como eixo direcionador da
formação em saúde, apontando as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) como documento oficial norteador (CHIESA et al., 2007). O
que tem servido de guia para encaminhar projetos e práticas nesse
sentido.
As diretrizes curriculares, portanto, indicam os objetivos
e os princípios fundamentais para formação, dentre eles, traz o
desenvolvimento de competência profissional como concepção
nuclear na orientação dos cursos de graduação em saúde, dentre eles,
da Educação Física (SOUZA, 2014).
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Conforme o decreto nº 69.450/71, o objetivo da Educação
Física em nível de ensino nas primeiras series fundamentais está
voltada às atividades de recreação, de desenvolvimento corporal,
melhor aptidão física, dentre outros. Já no ensino médio, a educação
deve contribuir para a conservação da saúde, desenvolvimento de
habilidades e de hábitos de vida saudáveis (BRASIL, 1971; LAURITO
FILHO, 2015).
A concepção de competência profissional envolve a
capacidade de articular os conhecimentos teóricos à sua prática,
levando em conta as suas experiências profissionais e pessoais. Essa
capacidade tem origem na formação inicial, sendo, posteriormente,
ampliada com a formação continuada (MAGALHÃES; ARANTES,
2009).
Muito embora as DCN para os cursos de Educação Física
apresentem como orientação o desenvolvimento de competências e
habilidades em Promoção da Saúde, tradicionalmente, a formação
do profissional de educação física tem sido centrada na realização de
diagnósticos, avaliação e prescrição de atividades físicas (SCABAR,
2014). Estudantes e docentes frequentemente têm associado a PS
somente com práticas físicas e esportivas, em detrimento das questões
sociais e culturais.
No que se refere às práticas profissionais, a Educação Física se
caracteriza com a orientação de pessoas nos programas de atividades
físicas, promoção de desenvolvimento morfofisiológico saudável
a partir dos exercícios, disseminação de conhecimentos em saúde,
dentre outros aspectos que convergem em ações promotoras de
saúde (NAKANO, 2016).
A educação física escolar é uma disciplina que tem um papel
importante na formação da população, tendo em vista os benefícios
da prática de atividades físicas na vida dos indivíduos e o modo como
estas ações podem impactar positivamente na qualidade de vida
116 | Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais

e saúde. Portanto, é uma forte estratégia para promoção da saúde
(MÛLLER, 2015).
A educação física está construindo história e decidindo sobre
o presente e o futuro da espécie e do planeta (ROCHA, 2013), ao
desenvolver ações promotoras de saúde.
O Profissional promotor de saúde precisa trabalhar para reduzir
as iniquidades a partir de ações que envolvam o desenvolvimento de
políticas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço
da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e a
reorientação dos serviços de saúde (LOPES, 2016).
Entende-se que um dos maiores desafios ao se trabalhar com
a promoção de saúde é a mediação/ação para implementação do
conceito ampliado e a reorientação dos serviços de saúde, já que uma
das estratégias para PS é a atuação intersetorial e multidisciplinar,
que requer mudanças na formação profissional e na aquisição de
competências específicas, entre elas a liderança (TUSSET, 2012).
Um desafio a ser superado pelo professor de Educação Física
é o de conquistar o respeito e a credibilidade perante os outros atores
sociais que circundam o ambiente escolar. Tal fato se justifica, por
exemplo, quando se observa que na aquisição de material pedagógico
a disciplina Educação Física não é devidamente considerada como
prioridade (MÛLLER, 2015),ou quando os seus professores ainda
não participam da construção do projeto pedagógico, do conselho
escolar ou até mesmo quando o tempo para as atividades dessa
disciplina é reduzido.
Venâncio e Darido (2012) relatam que os professores de
Educação Física terão como desafio romper com circunstâncias
preconcebidas no trabalho escolar, no qual deverão reivindicar sua
identidade de educador por meio da persistência, envolvimento e
compromisso político e pedagógico. Ainda, conforme as autoras, a
escola é composta de agentes educativos em práticas individualizadas,
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fragmentadas e reprodutoras de uma sociedade injusta e sem
propósito para operar as mudanças necessárias. Faz-se necessário
que os professores estejam envolvidos com o trabalho coletivo e
pedagógico da escola. Entretanto, alguns na verdade agem como se
nada soubessem ou não tivessem interesse com essas mudanças.
Em contrapartida, Mendonça (2013) afirma que o profissional
de educação física assume o papel de transformador da comunidade
(escolar) onde ele geralmente exerce a competência de liderança de
forma natural.
Associar a competência do professor de Educação Física à dos
demais professores que compõem as disciplinas no âmbito escolar
pode ser um dos desafios a enfrentar, pois nem todas as disciplinas
promovem a interlocução entre os conteúdos, diminuindo dessa
forma, a autonomia do professor (FIGUEIREDO et al., 2008).
Por outro lado, é interessante enfatizar que as caraterísticas
dos alunos também são determinantes para aferir a eficácia do
processo de liderança. Nesse sentido, algumas variáveis tais como
idade, sexo, nível de capacidade intelectual, personalidade, dentre
outros devem ser consideradas para que a forma de liderar a equipe
esteja condizente com as demandas em saúde.
Diante destas discussões e reflexões fica evidente a
importância do preparo de uma liderança dos profissionais que
vão atuar na área da saúde como fator essencial para uma prática
resolutiva. É importante também lembrar que a liderança é parte do
processo de dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas
dos membros de um grupo (GALVÃO et al., 1998).
O enfrentamento dos desafios se entende como um processo
no qual se faz necessário que os professores de Educação Física
reconheçam sua importância como líder de uma equipe. Esse
reconhecimento, no entanto, deve ser exercido com um tipo de
autoridade que deve acontecer de forma natural, afetuosa e autônoma.
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Enquanto professor-líder, ele, como antes já assinalado, deve saber
motivar,por meio da empatia, da admiração e inspiração dos alunos,
conquistando assim o reconhecimento e evidenciando a sua liderança
como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem.
O professor de Educação Física, ciente de suas
responsabilidades como docente perante seus alunos, a direção da
escola, os conteúdos a serem trabalhados e, atento ao ambiente escolar
em que está inserido, possui os elementos que contribuem para uma
pratica docente exitosa e consequentemente para o exercício de
liderança na PS escolar.
Entende-se que as competências em PS devem permear os
processos formativos desses profissionais de modo a capacitá-los
para enfrentar os desafios postos frente à PS no contexto escolar.
O professor de Educação Física tem um papel essencial no
sucesso/insucesso escolar e na inserção de hábitos de atividade
física para toda a vida. Deste modo, o estilo de liderança que cada
professor assume na gestão das aulas de Educação Física e a forma
como realiza a avaliação dos seus alunos parecem condicionar os
resultados e, consequentemente, o sucesso/insucesso dos alunos ao
longo do trajeto escolar.
Portanto, no ambiente escolar, quando se pensa no professor
de Educação Física como líder, promovendo saúde, deve-se pensar
na formação e transmissão de valores e atitudes, pois o que se busca
é o desenvolvimento de um cidadão crítico-reflexivo e emancipado.
Entende-se que, para essa concretização, se faz necessário que o
professor assuma seu papel, colaborando com efetividade na formação
desses valores e atitudes almejados, bem como desenvolvendo
habilidades de domínio de liderança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo possibilitou identificar que as
produções científicas identificadas e relacionadas à temática discutem
sobre a atuação e competências do profissional de educação física;
no entanto, estudos que contemplem as competências profissionais
para promoção da saúde com base no CompHP, ainda se mostram
pouco exploradas, uma vez que encontramos nas buscas realizadas
somente um estudo fazendo referência a essa temática, o que
reafirma por um lado a necessidade de desenvolver estudo na área,
e por outro, a desinformação dos profissionais quanto à proposta
do Projeto relacionada a Promoção da Saúde, ou ainda, a atuação
desse profissional de Educação Física na vivência destes domínios
necessários para a promoção da saúde na escola.
O domínio Liderança, com base no CompHP, desafia o
promotor da saúde a uma atuação de qualidade no ambiente escolar;
nesse sentido, sugere-se que este tema seja mais contemplado nos
currículos da Formação Inicial do Profissional de Educação Física.
Assim, tal relevância se dá à temática pelo fato de o Professor de
Educação Física na escola ter como objetivo primordial socializar seus
conhecimentos por meio de um plano de ensino que possibilite uma
metodologia inovadora na qual o processo de ensino e aprendizagem
esteja sempre presente, possibilitando a este profissional a adoção da
liderança no seu fazer pedagógico, que é essencial para alcançar êxito
em sua ação docente.
Nessa conjuntura, a Educação Física reafirma seu papel de
colaboradora na formação de indivíduos como um todo, dispondo de
um espaço muito rico para discussões e reflexões dos vários conflitos

120 | Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais

entre valores que existem na escola e fora dela.
Esse texto contribui para uma reflexão critica dirigida aos
cursos de Educação Física, com o propósito de desenvolver grupos
de pesquisas com docentes-pesquisadores interessados nessa linha de
investigação, evidenciando, inclusive, a importância desse domínio
na promoção da saúde e qualificando esses profissionais que irão
atuar com mais qualidade nas unidades escolares.
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Educação infantil e o ensino de saúde
Niágara Vieira Soares Cunha
Heraldo Simões Ferreira
INTRODUÇÃO
Este capítulo busca apresentar um contexto problematizador,
partindo dos nexos que compõem a Educação Infantil e as discussões
que envolvem a concepção de saúde. Considera-se, a partir desse
eixo de análise, o processo de formação humana elegida às crianças e
como o tema saúde é abordado no cotidiano das práticas pedagógicas
da escola.
O sistema de educação básica brasileira na atualidade se
configurou a partir das mudanças desencadeadas na década de 1990.
O marco destas mudanças materializou-se com a promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394/96. Assim,
a partir desta, a obrigatoriedade da educação básica foi ampliada,
sendo composta pela Educação Infantil, os Ensinos Fundamental e
Médio, como também uma maior responsabilização do Estado pela
educação pública (COSTA; AKKART; SILVA, 2011).
Apesar dos avanços representados pela LDB/96 e outras
políticas desenvolvidas na tentativa de consolidação da Educação
Infantil, para Pasqualini (2006), o atual sistema público de Educação
Infantil ainda possui suas práticas em um âmbito de cotidiano
pragmático e quase doméstico, caracterizando uma redução nas
finalidades de creches e pré-escolas.
Diante disto, no cerne das discussões atuais em torno da
educação básica promovidas por diversos estudiosos da área,
encontra-se a Educação Infantil e todo o universo que a cerca com
sua significação lídima. E esta guarda em sua história elementos que a
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colocaram por longo período na atribuição de assistência e cuidado.
A Educação Infantil guarda uma grande relevância no
processo de desenvolvimento por proporcionar às crianças momentos
de novas experiências corporais e de saúde não simplificadas que
buscam uma associação às práticas sociais reais. Todavia, a hipótese
é que nos deparamos ainda com uma intervenção de saúde sob a
égide do higienismo que se distancia das formulações instauradas a
partir de décadas de elaborações para perfilar os objetivos reais da
Educação Infantil.
Assim, as práticas pedagógicas devem se expressar diante dos
principais eixos da Educação Infantil, isto é, o Educar, o Cuidar e
o Brincar como preconizados também pelo documento oficial para
Educação Infantil, Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998a). Contudo, é imprescindível
destacar que, por conta do histórico arraigado da Educação Infantil,
com uma marcante expressão de assistencialismo por um largo
período, faz-se notadamente necessário agregar os três conceitos de
forma coesa e equânime.
Com isso, a Saúde na Educação Infantil é um elemento dileto
na composição da estruturação didático-pedagógica que, na sua
interseção com o cuidar, educar e brincar, deverá resultar ao final no
desenvolvimento integral da criança. Assim,
O desenvolvimento integral depende tanto
dos cuidados relacionais que envolvem
a dimensão afetiva e dos cuidados com
os aspectos biológicos do corpo, como a
qualidade da alimentação e dos cuidados
com a saúde, quanto da forma como esses
cuidados são oferecidos e das oportunidades
de acesso a conhecimentos variados
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(BRASIL, 1998a).
Todavia, esta saúde localiza-se na Educação Infantil no
plano do cuidado quando nos apropriamos das práticas pedagógicas
da escola e da realidade educacional da maioria dos Centros de
Educação Infantil. Consequentemente, o cuidar neste contexto de
saúde se torna predominante, localizando-se em segundo plano o
educar e brincar como planos centrais de atendimento do objetivo
educacional para este nível de ensino (ANDRÉ, 2016).
Para elucidar os excertos acima expostos, assim como
evidenciar os devidos nexos realizados em torno do objeto em
questão, apresentamos o trecho abaixo destacado do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998b, p. 23):
Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidados, brincadeiras
e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis
de relação interpessoal, de ser e estar com os
outros em uma atitude básica de aceitação,
respeito e confiança, e o acesso pelas crianças
aos conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural. Neste processo, a educação
poderá auxiliar o desenvolvimento das
capacidades de apropriação e conhecimento
das potencialidades corporais, afetivas,
emocionais, estéticas e éticas.
A saúde trabalhada na escola facilita a integração com a
comunidade do entorno escolar e essa relação gera um potencial
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para um desenvolvimento mais amplo nas ações educativas. Isto se
evidencia que na idade pré-escolar e escolar as crianças adquirem
as bases do comportamento e dos conhecimentos para um
desenvolvimento integral (IERVOLINO, 2000).
Desta forma, buscaremos desenvolver neste capítulo uma
análise do que a comunidade científica discute atualmente sobre o
Ensino de Saúde na Educação Infantil.
Educação infantil: o currículo e a saúde
Antes de tudo, é oportuno refletirmos as significações do
currículo para os sujeitos sociais, evidenciando que por meio da
proposta curricular as etapas da educação infantil ocorrem. Mas que
meios essa proposta, já que o currículo não pode ser visto como algo
neutro das questões sociais?
Para Moreira e Silva (1995) apud André (2016) o currículo
passou a ser concebido como uma elaboração crítica direcionada
por questões sociais, políticas e epistemológicas, rompendo com
uma visão de currículo meramente técnico, procedimental e
metodológico. Essa mudança infere na utilização deste instrumento
como um elemento que auxilie no desenvolvimento e socialização
dos processos de conhecimento acumulados ao longo da história.
Entretanto, a produção curricular deverá ser concebida diante
de uma coletividade com algumas etapas. André (2016) apresenta esta
produção, a partir das formulações propostas por Sacristán (2000),
estas no processo de construção curricular que busca favorecer um
trabalho democrático, coletivo e articulado tanto na intencionalidade
da prática pedagógica como no protagonismo de cada criança.
Entende-se, também, que tal concepção parte de uma forma
institucionalizada com o intuito de transmissão da cultura de dada
sociedade, considerando em seu interior que o conhecimento está
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sujeito a mudanças, já que é qualificado como um artefato social e
histórico (WIGGERS, 2007).
Essa institucionalização também confere à Educação Infantil
a possibilidade de no sistema educacional associá-la ao ensino
fundamental, caracterizando-se por meio da sistematicidade das
etapas e repasses dos conteúdos. É certo que esta inclusão no sistema
educacional deve provocar reflexões e elaborações do que servirá a
Educação Infantil neste contexto, considerando suas funções políticas,
sociais e pedagógicas, como também seus objetivos, fundamentos e
organização para destacar as razões deste pertencer ao sistema de
ensino regular e não mais ao de assistência que um dia prevaleceu
(ALMEIDA, 2016).
A propósito destas afirmações, as novas ideias que agregam
o conceito de currículo conduzem para teorizações a-históricas que
por vezes indicam uma definição descontextualizada de educação.
Ademais, esta análise torna-se problemática quando consideramos
que o currículo serve às entidades de educação coletiva, tais como
creches e pré-escolas como um eixo vertebral importante do trabalho
pedagógico (WIGGERS, 2007).
Além disso, observou-se que essa prática social do currículo
abrange diversas instâncias, de tal forma que devemos considerar
em sua conceituação e análise os seguintes elementos: currículos
oficiais/prescritos/explícitos, manifestos em ação/em curso, oculto e
real. Para Wiggers (2007) a percepção destes elementos permite a
condução de uma reflexão sobre currículo em diferentes dimensões
que podem atender ao conjunto de ideias e práticas; intenção e
realidade; fantasias e sonhos.
Sob tal enfoque, o currículo pode se apresentar sistematizado,
mas também poderá se expressar por meio de um conjunto de
práticas vivenciadas por professores e crianças no cotidiano da
instituição e de forma singular a cada grupo. Para Almeida (2016)
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não há uma listagem predefinida que componha e comporte a
complexidade de experiências, saberes e conhecimentos de crianças
em sua interdependência ao dos adultos que também possuem suas
próprias.
Com efeito, quando se afirma uma concepção de currículo
para a Educação Infantil, por outro lado a reconhece como parte
dos processos educacionais formais. Contudo, por vias legais já se
configura assim, o que se deve pautar é se permanece sendo apenas
uma concepção e não uma prática consolidada na forma de se
conceber educação para crianças (ALMEIDA, 2016).
Nestas inúmeras discussões em torno da concepção de
currículo para a Educação Infantil, Saviani (2012, p. 55) explicita que
ele:
[...] é uma construção social e que consiste
em uma seleção de elementos da cultura
global da sociedade, organizados para fins
de ensino e aprendizagens em situações de
educação escolar. Ele não é a cultura tal e
qual, mas também não acontece à margem
dela.
No que corresponde à educação infantil, Wiggers (2007)
apresenta as diversas análises de especialistas que pautam em suas
discussões a conceituação do termo currículo e proposta pedagógica
como palavras polissêmicas, tendo em vista um contexto em que se
relacionam tanto na educação infantil quanto na educação em geral.
Nesse sentido, alguns autores apresentados por Wiggers (2007)
fazem indicação e preferência pelos termos: proposta pedagógica,
projeto educacional-pedagógico e proposta psicopedagógica em lugar
do vocábulo currículo. Sabe-se também, que independentemente do
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termo utilizado o que se deve considerar como prioritário nestas
conceituações é a vinculação de concepções contextuais e históricas
que rompam com os conceitos tradicionais de enfoque na sequência
de matérias.
Segundo Brasil (1996) apud Wiggers (2007), as propostas
pedagógicas e currículos para a Educação Infantil devem explicitar
em seu conjunto o conceito de infância, homem, educação, educação
infantil, conhecimento, cultura, desenvolvimento infantil e função
da instituição. Tais afirmações consolidam as escolhas pautadas neste
estudo no direcionamento das categorias temáticas abordadas, já que
na seção anterior iniciamos a discussão de parte destes elementos
que estão intrinsicamente relacionados a concepção de currículo
para a Educação Infantil.
Vale ressaltar que a história da Educação Infantil é um
elemento significativo para contornar a questão norteadora de nosso
estudo, em que será feito o destaque: a saúde na educação infantil
não deve ser analisada apenas numa configuração contemporânea,
mas essencialmente em seu processo histórico.
Assim, sobretudo por volta dos séculos XIX e XX, a Educação
Infantil brasileira foi marcada pela participação e envolvimento
de diversos setores sociais, entre estes: jurídico-policial, médicohigienista e religioso. Evidenciamos a tratativa como a relação do setor
médico-higienista com a Educação Infantil para um cerceamento do
nosso objeto.
Para Kuhlmann Junior (2000) apud Wiggers (2007) neste
período os processos educativos tinham a higiene como um dos seus
grandes tópicos a ser contemplado. Isso porque o grau de civilidade
era mensurado a partir do grau de higiene de um povo, apresentando
assim destaque para o setor médico.
Apesar disso o que estava evidenciado na prática seria o
contraste com o discurso deste setor, já que as crianças cumpriam,
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segundo Kuhlmann Junior (2000) apud Wiggers (2007), os papéis
de detentos em classes sem iluminação, em um espaço pequeno
onde sua lotação era pelo menos o dobro do que se considerava
ideal, cumprindo assim a função de sanatório do que propriamente
educacional.
A infância pobre na educação popular preconizava ações
higienistas de saneamento, porque se considerava que só assim
se recolhiam os refugos representados pelo número de crianças
abandonadas e/ou pobres. Não obstante, essa modalidade educativa
da Educação Infantil brasileira modifica-se na tentativa de buscar
renovadas funções e objetivos ao longo de sua história (WIGGERS,
2007).
Rastreamos no estudo de André (2016) a discussão que
nos possibilita chegar ao modelo de currículo hoje utilizado no
atendimento educacional de crianças na educação infantil de 0 a 3
anos. Este é um dos elementos que norteiam o trabalho pedagógico
do professor e os temas trabalhados em suas aulas.
A saúde e sua abordagem tanto pedagógica, como conceitual
está intrinsecamente relacionada ao direcionamento curricular da
instituição de ensino, se, a exemplo, o tema saúde está de certa forma
indicado ao professor para seu ensino ou cabe a este identificar a
necessidade.
As ações que envolvem essa problemática são norteadas pelo
processo histórico da educação infantil que, no Brasil, por muitos
anos pautou o “atendimento assistencial para as crianças pobres,
guardando, higienizando, alimentando e cuidando da sua integridade
física” (ANDRÉ, 2016, p. 30).
Localizam-se aqui os elementos que contribuem para a
consolidação de nosso objeto de pesquisa, a concepção de ensino
da criança que permaneceu por muitos anos com o objetivo de
assistencialismo o que pode conduzir a práticas de ensino da saúde
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atualmente ainda focadas apenas no panorama da higienização,
alimentação e cuidado com o corpo.
Assim, a autora buscou responder em seu estudo à questão
“relacionada aos desafios e dificuldades encontradas por professoras
em transpor o currículo prescrito, que impossibilitam a visibilidade
do bebê e da criança pequena [...]” (ANDRÉ, 2016, p. 171). Não por
ter um currículo, mas essencialmente por este não corresponder a
um trabalho pedagógico que permita a aprendizagem infantil diante
das sensações, descobertas e as percepções dos bebês e crianças
pequenas.
Importante que se enfatize que a conformação do currículo
não deve ser meramente distribuição de conteúdos, mas que reflita
e dialogue com a formação que a instituição escolar deseja realizar
com seu trabalho pedagógico.
Esse currículo está permeado pela concepção do cuidar e
educar que é inerente à educação infantil, todavia faz-se necessário
perceber que esse cuidar deve ter uma perspectiva mais ampla e
não apenas como uma ação direta do adulto sobre a criança. Esse
cuidar, quando ultrapassa a barreira do assistencialismo, permite o
aprendizado infantil pautado nos temas que devem ser trabalhados
neste nível de ensino.
METODOLOGIA
Privilegiou-se como procedimento metodológico a pesquisa
bibliográfica pela qual se revisa dados e estudos escritos em livros
e artigos de revistas especializadas. Pode-se destacar como uma de
suas principais vantagens o fato de este tipo de pesquisa permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2008).
Sob tal enfoque, podemos evidenciar um dos conceitos
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básicos de análise epistemológica, a investigação, que, por sua vez,
significa “seguir as pisadas” ao passo que é por meio dela que o objeto
se materializa e toma forma científica (GAMBOA, 2012).
Por certo, o “seguir as pisadas”, de Gamboa (2012), na
investigação pode alcançar êxito quando utilizada a ferramenta de
busca para a elaboração do Estado da Questão. Assim, a utilizamos
como técnica de pesquisa em conformidade com o que NóbregaTherrien e Therrien (2004, p. 7) afirmam:
A finalidade do “estado da questão” é de
levar o pesquisador a registrar, a partir de
um rigoroso levantamento bibliográfico,
como se encontra o tema ou o objeto de sua
investigação no estado atual da ciência ao seu
alcance. Trata-se do momento por excelência
que resulta na definição do objeto específico
da investigação, dos objetivos da pesquisa,
em suma, da delimitação do problema
específico de pesquisa.
Para o levantamento de dados, iniciou-se o período de buscas
no dia 22 de novembro de 2016 e encerrou-se no dia 06 de janeiro
de 2017. Primeiramente, a partir do objeto e problemática elegidos,
pensamos nos descritores que favoreciam uma aproximação direta
ao objeto. Os descritores elencados, inicialmente, para essa tarefa
foram: Organização Curricular da Educação Infantil e Concepções
do Conteúdo Saúde.
Com a escolha dos descritores, a delimitação das fontes
ocorreu seguindo o critério de amplitude nos estudos científicos
disponíveis, como em base de dados que fosse foco de referência para
a área em investigação.
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As fontes escolhidas foram: Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD), Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Trabalhos
das Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED) (GT 07 – Educação de Crianças de
0 a 6 anos) e literaturas de referência sobre a temática.
Tais descritores nos conduziram a uma busca na primeira
fonte escolhida, a BDTD (http://bdtd.ibict.br), com os achados na
sequência de: 775.093 e 886.500 trabalhos entre teses e dissertações.
A escolha pela BDTD com relação ao Banco da CAPES de Teses e
Dissertações, foi por esta última, nesta fase da pesquisa, disponibilizar
apenas documentos na Plataforma Sucupira de 2013 a 2016.
O número de trabalhos não caracterizou o impedimento
para o prosseguimento do estudo da questão, mas essencialmente o
elemento limitante materializou-se pela não aproximação ao objeto
de pesquisa. Utilizar esses descritores sem filtros ou operadores
“boleanos1”, neste caso, fez o levantamento/mapeamento não cumprir
com o seu real objetivo.
Dessa forma, estruturamos os descritores, realizando os
cruzamentos possíveis para aproximá-los do objeto de pesquisa o que
nos levou aos quatros descritores que estão citados abaixo: Conceito
de Saúde na Escola, Ensino de Saúde AND Educação Infantil e
Currículo na Educação Infantil AND Saúde.
Estes descritores foram utilizados igualmente em todas as
fontes aqui indicadas, em “busca avançada”. Após o levantamento,
elegemos três formas de filtros de pesquisa para cercar de forma
demasiada o objeto, especificamente nas fontes da BDTD e Periódicos
CAPES, ainda neste último, na busca elegemos no portal as bases de
dados Scielo BR; Scopus; DOAJ; ERIC; BIREME.
1
São operadores boleanos: AND - OR - AND NOT. Auxiliam no cruzamento de palavras ou
grupos de palavras no processo de levantamento dos dados científicos para a pesquisa.
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O primeiro filtro foi realizado ainda no sistema de buscas
das fontes BDTD, Periódicos CAPES, onde se pôde reconhecer com
o termo “sugestão de tópicos”, essa sugestão relatava as palavras e
números de trabalhos que poderiam compor o descritor indicado
na busca. Em segundo, após elencar todos os trabalhos que se
aproximavam do objeto de pesquisa, foi realizada uma leitura dos
títulos dos trabalhos e neste processo foram excluídos aqueles que
não correspondiam ao problema de pesquisa.
No último filtro, após a conclusão dos downloads de arquivos
que passaram pelo primeiro e segundo filtros, verificou- se ainda a
existência de algum estudo que se distanciasse da nossa pesquisa.
Dessa forma, a leitura de todos os resumos foi efetivada, concretizando
o levantamento dos trabalhos que pudessem contribuir com a
maturação do objeto de pesquisa e das categorias essenciais para a
continuidade deste estudo.
O resultado final do levantamento/mapeamento dos dados
para a produção deste capítulo, no que corresponde à BDTD e
Periódicos CAPES, compôs um quantitativo de um trabalho no
descritor “Conceito de Saúde na Escola”; de dois trabalhos no
descritor “Ensino de Saúde AND Educação Infantil”; e um único
trabalho com o descritor “Currículo na Educação Infantil AND
Saúde, totalizando 04 trabalhos distribuídos entre teses e dissertações
já que nos Periódicos CAPES, após a utilização dos filtros, não ficou
nenhum trabalho.
Ademais, trabalhamos com as fontes dos Trabalhos das
Reuniões Anuais da ANPED (Grupo de Trabalho (GT) 07 – Educação
de Crianças de 0 a 6 anos) e literaturas de referência sobre a temática.
O site da ANPED disponibiliza todos os trabalhos
apresentados no GT 07 a partir da 23ª reunião do ano de 2000. Assim,
o primeiro filtro utilizado no levantamento, por conta da estrutura
da disposição dos artigos no ambiente virtual, consolidou-se a
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partir da leitura dos títulos dos trabalhos. Em sequência realizou-se
o download dos artigos para proceder com o segundo filtro que se
deu a partir da verificação dos resumos. A etapa final desse processo
resultou no material científico mapeado para análise.
No processo de busca dos periódicos encontramos, na etapa
inicial, 158 artigos disponibilizados no sistema de trabalhos do site
da ANPED no GT 07 referentes à Educação de Crianças de 0 a 6
anos. A leitura dos títulos dos artigos científicos atingiu o filtro que
resultou em 19 trabalhos cujos temas demonstravam certo tipo de
aproximação com o objeto de pesquisa. Em sequência, e após a
execução do download destes arquivos, foi procedida a leitura dos
resumos, finalizando em 07 artigos científicos que farão parte na
íntegra para realização da análise que compõe esse capítulo.
A quarta e última fonte utilizada foi composta pela literatura
de referência do objeto de pesquisa. Buscou-se, nos autores que
estudam os temas que se apresentaram em sequência na elaboração
dos descritores, a literatura que auxiliaria nas análises.
Foram utilizados como critério para escolha desta literatura
estudos que cumprissem com o referencial teórico da Psicologia
Histórico-Cultural e que abordassem com grandeza as análises que
envolvem a Educação Infantil em toda a sua magnitude. Após a
instauração e efetivação de todo este processo que corresponde às
buscas, foi realizada a leitura completa de todos estes estudos, a fim
de subsidiar as análises e discussões elaboradas nos subitens que
virão compor este capítulo.
O ensino de saúde na educação infantil
Ao passo que o currículo é um elemento essencial para uma
análise mais apurada do que as instituições de ensino desejam para
a Educação Infantil, a critério deste estudo, a concepção de saúde
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instaurada também é peça sine qua non neste processo. A reflexão do
tipo de saúde que se desenvolve na primeira etapa do ensino básico
tem uma relação direta com a formação e currículo destinados às
crianças.
No período higienista, as questões relativas à saúde pautavamse na higienização de corpos que se acreditava auxiliar na civilidade
do povo. E, frente a essa afirmação, na educação, a saúde adentra
a escola como decorrência de um movimento higienista “em que
“ensinar saúde” passa a ser compreendido como uma prática que
leva o indivíduo a adquirir bons hábitos de higiene, ao mesmo tempo
que era evidenciado um suposto componente moral e disciplinar
(SANTOS, 2006 apud BARBOSA, 2012).
Esse movimento na escola, no Brasil, ocorreu em meados de
1910, objetivando tanto proporcionar como também vigiar a saúde da
criança que deveria estar envolvida em um ambiente saneado. Assim,
neste período o ensinar saúde estava fundamentado na imposição de
normas comportamentais, com o intuito de disciplinar (BARBOSA,
2012).
Esse movimento higienista na escola não foi o único que
pautou a saúde como alvo para os processos educacionais. Mas, a
partir dos anos 50, iniciou-se o que ficou conhecido como movimento
biologicista ou medicina escolar. Tal movimento adentrava nas
questões relacionadas à aprendizagem escolar, envolvendo a saúde
neste contexto. Assim, em continuidade se percebe que:
Se na visão higienista era a pobreza, a
miséria das crianças das camadas populares
baixas, que não lhes permitia ter boas
condições de higiene e asseio e, portanto,
não lhes possibilitava uma boa saúde;
agora, na perspectiva da medicina escolar,
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os alunos não eram capazes de aprender ou
de ter um bom rendimento escolar, devido
a fatores orgânicos e biológicos. Assim, por
causa desse enfoque que se concretizou o
encaminhamento dos alunos às unidades de
saúde, na tentativa de justificar o insucesso
escolar, enquanto patologia orgânica
(IERVOLINO, 2000, p. 48-49).
Já nos anos 80 surgiu uma concepção de saúde escolar, mas
com competência da esfera de saúde, isto é, as ações passariam a ser
desenvolvidas nas unidades básicas de saúde. Essa escola promotora
de saúde inaugurou uma nova visão para a área, considerando
acima de tudo que o desenvolvimento e aprendizagem do escolar
está coadunado com um complexo social, como: “as condições
ambientais, de convivência com a família e com a sociedade em
geral, de alimentação e nutrição adequadas, às oportunidades de
aprendizagem de habilidades, de construção de conhecimentos
e de acesso à recreação e às condições de segurança que lhes são
oferecidas” (IERVOLINO, 2000, p. 51).
As escolas na atualidade concebem a saúde em seus espaços
sob qual perspectiva? Faz-se necessário apresentar a contribuição
dos autores que realizaram pesquisas empírico-analíticas em escolas
de Educação Infantil, e o cerne da questão era a saúde. A partir
daqui se ver alguns dos resultados dos trabalhos de Carvalho (2006),
Richter e Vaz (2007) e Alves (2006) acerca da escola e os processos
educacionais que implícita ou explicitamente atingem o tema saúde.
Verificou-se pelas pesquisas realizadas sobre esta temática
se esta questão ultrapassou barreiras temporais efetivando-se ainda
hoje do mesmo modo ou mesmo com roupagem distinta. Todavia,
antes de apontar os elementos centrais de discussão se faz necessária
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a localização da educação de crianças no período primitivo para
entendermos esse processo.
Assim, na comunidade primitiva, segundo Ponce (2000)
as crianças tinham uma educação com completa liberdade. Antes
de deixar as costas de suas mães, a criança já recebia, ainda que de
forma confusa certamente, a orientação pedagógica que o seu grupo
considerava fundamental para a sua própria existência. Isto é,
[...] numa sociedade sem classes como a
comunidade primitiva, os fins da educação
derivam da estrutura homogênea do
ambiente social, identificam-se com os
interesses comuns do grupo e se realizam
igualitariamente em todos os seus membros,
de modo espontâneo e integral: espontâneo
na medida em que não existia nenhuma
instituição destinada a inculcá-los, integral
no sentido que cada membro da tribo
incorporava mais ou menos bem tudo o que
na referida comunidade era possível receber
e elaborar (PONCE, 2000, p. 21-22).
Na escola encontram-se rotinas estabelecidas e na Educação
Infantil é possível identificar como práticas de seu cotidiano:
o descanso, a alimentação e o jogo. Carvalho (2006) em sua
investigação verificou que o descanso, conhecido também como a
“hora do sono”, a alimentação e o jogo além de possuírem ocorrência
diária, também, são utilizados em uma necessidade institucional de
vigilância constante, de controle rígido e pormenorizado dos corpos,
tempos/espaços dos indivíduos.
Richter e Vaz (2007) consideram que um dos elementos mais
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desafiador nos processos de institucionalização da educação da infância
refere-se às expressões dos corpos nos ambientes educacionais, e estes
se tornam protagonistas nos processos disciplinares e de controle.
Os autores identificam que estes processos se manifestam em todo o
momento que compõe a rotina da criança, como: nas brincadeiras,
higiene, sono, atividades orientadas, alimentação, etc.
As crianças possuem diversos horários ao longo do dia para
o descanso e alimentação, e pela observação do pesquisador estes
são inflexíveis e pela resistência de algumas crianças, a exemplo da
hora de descansar, apresenta-se como prática disciplinar unilateral
(CARVALHO, 2006).
A rotina da alimentação na Educação Infantil foi explorada
pelos autores, e identificaram que esta se torna, muitas vezes, o pilar
de estruturação dos demais períodos da rotina, isso se deve porque
todas as atividades desenvolvidas são subordinadas aos momentos
de alimentação (RICHTER; VAZ, 2007).
As discussões pautadas aqui em torno da alimentação não
correspondem à negação da importância deste tema de debate público
na atualidade, pois este expõe uma relação intrínseca com o tema
saúde. Todavia, o foco aqui é a abordagem e estruturação deste tema
alimentação/saúde nos processos educacionais na Educação Infantil.
A mecanização e o controle atribuído a um sistema educacional que
deveria estar pautando a formação humana em todo o seu complexo.
Richter e Vaz (2007) evidenciam-se no excerto abaixo:
[...] para além daqueles elementos
fundamentais de ordem fisiológiconutricional que garantem a manutenção da
vida e que não devem ser desprezados – para
o esquecimento de fatores de ordem social,
econômica e cultural que também envolvem
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as práticas alimentares, a exemplo da
impossibilidade de tomar contato, por meio
do alimento, com as memórias e tradições (p.
07). [...] ao incorporar o alimento, as crianças
são também educadas para a incorporação à
ordem social (p. 08).
Na pesquisa desenvolvida por Alves (2006), as educadoras
relatam que os cuidados com a higiene da criança abrangem diversas
ações, como dar banhos, cortar unhas, lavar as mãos, escovar os
dentes, lavar os cabelos. A importância destes cuidados faz parte da
saúde na creche. A explicação para a prática do ensino da saúde na
creche é relatada pelas educadoras da seguinte forma:
[...] que a alimentação adequada é uma forma
de prevenção de doenças, dá resistência,
torna as crianças menos propensas às
doenças, bem como a higiene do ambiente,
dos brinquedos e da própria criança. Uma
delas destaca que o banho no tempo frio não
facilita os problemas de saúde, como pensam
muitos pais, pelo contrário, melhora a
higiene da criança, o que auxilia no combate
às doenças (ALVES, 2006, p. 42).
É possível perceber na manifestação das dificuldades
enfrentadas com a temática saúde na escola elementos que norteiam
o tratamento que é promovido para os escolares a partir da
realidade existente: a ausência de profissionais de saúde na creche,
como uma auxiliar de enfermagem, uma nutricionista (devido a
não aceitação das crianças a novos alimentos), um psicólogo e um
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otorrinolaringologista para as dificuldades cotidianas (ALVES, 2006).
Todavia, é percebido pelas educadoras que estas ações de
saúde na creche podem ser classificadas como não profissionais,
“uma vez que o caracterizam como ‘cuidar materno’. de base leiga,
imitativo e de senso comum (ALVES, 2006, p. 50).
Como também, possuem um processo formativo fragilizado
para esta questão, já que na educação superior em pedagogia a saúde
não é um tema pautado em nenhum componente do currículo.
Mesmo sendo consenso que a função da professora na creche é
prioritariamente educativa, e a didática se volta para a formação
intelectual e cultural das crianças em todos os âmbitos inclusive no
caso da saúde, estas educadoras relatam que no cotidiano surgem
situações que direcionam para uma mera realização de cuidados à
saúde e higiene (ALVES, 2006).
A Educação Infantil é um constructo social e histórico que
segue modelos educacionais vigentes em cada sociedade. Assim, a
rotina estabelecida de forma unilateral apresenta um conteúdo que
se articula com o tipo de educação que a escola propõe seguindo a
lógica de educação institucionalizada que deve seguir a normatização
e metas que todos os ensinos devem cumprir, o que se torna um
ponto articulador com a proposta que as instituições possuem para
formação humana na Educação Infantil.
O processo de ensino tragado pela rotina escolar e sua
estruturação reverbera no encadeamento ao esvaziamento do que
é fundamental na educação das crianças, isso por vez, reflete na
concepção de formação humana que as instituições escolares pautam
para as crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na análise realizada, verificamos que na Educação
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Infantil a saúde ainda é diretiva e inclinada ao cuidar, expondo aqui
os elementos de higiene do corpo, alimentação e todas as demandas
específicas ao cuidado de crianças.
Sendo assim, ocorre neste cenário um alcance parcial de
sua finalidade, pela Instituição de Ensino, no educar. As práticas
pedagógicas devem expressar uma compreensão de saúde que tenha
com foco a transformação do mero cuidar e do higienismo para
uma educação em saúde que se localize como um elemento notável
e equivalente aos demais temas e conteúdos localizados no currículo
da Educação Infantil.
Neste contexto, o cuidar não se sobrepõe ao educar, foco este,
que deve ser essencial e predominante no trabalho do professor. Neste
capítulo apresentamos um breve ensaio acerca de Educação Infantil,
tema que não se esgota com este trabalho e seguimos pesquisando
sobre ele e todos os elementos que o cercam. Aqui focamos o ensino
de saúde.
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INTRODUÇÃO
O objetivo central do conhecimento científico, até meados
do século XX, era a descoberta de leis universais que explicassem a
natureza sob o prisma de uma perspectiva reducionista. Imaginavase ser sempre possível limitar as elucidações das propriedades de
um sistema constituído por unidades elementares integrantes ao
simples conhecimento das propriedades destas unidades. O enfoque
positivista da ciência introduzido no século XIX, por Auguste Comte
(1978-1857), confere à “verificabilidade” o critério para distinguir as
ciências empíricas de outros tipos de saber e foi esta percepção que
influenciou a epistemologia da ciência de todo século XX. Sob esta
perspectiva, “o método científico se configura como um modo de
demonstrar a verdade de uma proposição e/ou teoria” (ESTENBAN,
2010, p.4). Contudo, um dos principais questionamentos a esta
racionalidade científica considera que a ciência não pode deixar
de estar fundamentada em crenças e valores, já que ela, como uma
atividade humana, não pode desenvolver-se fora das circunstâncias
históricas em que vive o ser humano (ESTENBAN, 2010).
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Novas descobertas a partir do final do século XIX revelaram
que sistemas estruturalmente idênticos podem manifestar
comportamentos diferentes sob condições diversas. Assistimos, daí
então, à perda da força hegemônica da prioridade epistemológica
construída sob os vieses da simplicidade, ordem e regularidade,
fazendo sobressair as categorias da desordem, complexidade e
caos. Considera-se, então, que já não existe mais uma ordem ou
verdade absoluta, imutável e inabalável sobre as coisas. Incluem-se
agora as noções de organização, interação, sistema e, sobretudo, o
dialogicismo com a ideia de desordem. O pensamento complexo
defendido por Morin (2005) caracteriza a complexidade (complexus)
como aquilo que está junto, em outras palavras, é o tecido formado
por diferentes fios que se transformaram em uma só coisa. Desta
forma, “tudo isso se entrecruza, tudo se entrelaça para formar
a unidade da complexidade; porém, a unidade do complexus
não destrói a variedade e a diversidade das complexidades que o
teceram” (MORIN, 2005, p.188). A especificidade da complexidade
não se assemelha ao de completude. Pelo contrário, ela busca a
incompletude do conhecimento, ao tentar dar conta daquilo que
os tipos de conhecimento mutilante desfazem, que seria o modelo
cartesiano, por exemplo.
Nesta perspectiva, o pensamento complexo pode ajudar a
identificar caminhos para os tipos de pesquisa que vão na contramão
desse modelo positivista, que busca uma verdade universal. Assim,
indaga-se: é possível produzir conhecimento científico reconhecido
associando outros referenciais teórico-metodológicos de pesquisa ao
tradicional método de se fazer ciência, uma vez que nossa realidade se
caracteriza como algo dinâmico, incerto, fluido, difuso e não linear?
E quais os delineamentos de estudos que viabilizam a contemplação
do(s) referencial(iais) adotado(s)?
Para isso, na tecitura do presente ensaio, acolhemos os
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princípios, ideias, conceitos e as noções advindas do paradigma da
complexidade enunciados por Edgar Morin, da transdisciplinaridade
e de estudos qualitativos.
A emergência do pensamento complexo tornou-se evidente
pouco antes dos anos 30 do século passado, na contraposição de duas
abordagens no estudo dos organismos vivos: a biologia evolutiva
(herdeira da história natural) e a biologia funcional. Esta última, de
cunho reducionista, tenta explicar os fenômenos biológicos a partir
de eventos que se verificam no nível molecular, tendendo a reduzir a
biologia à química e à física da molécula. Já a biologia evolutiva, da
qual insurge parte das ideias de complexidade, tratava os organismos
vivos como entidades indivisíveis e cujas particularidades específicas
surgem apenas no nível da totalidade e não são dedutíveis,
senão alguns aspectos da análise das subunidades constituintes
(MATURANA; VARELA, 2003).
Para Prigogine (2002), uma nova epistemologia não
reducionista e mais abrangente deverá integrar ambas as visões,
de modo que a simplicidade, a ordem e a regularidade não sejam
suprimidas. Ao contrário, devem ser incorporadas às novas categorias
de complexidade, desordem e caos. É visível, então, o germinar de um
novo paradigma em que seja considerado o que estava obscuro e não
compreendido devido à fragmentação, limitação e visão nanométrica
do universo.
Assim, compreende-se o “paradigma da complexidade”
como o conjunto de princípios de inteligibilidade que, ligados
uns aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão
complexa do universo, considerando as dimensões físicas, biológicas
e antropossociais da realidade (ALVAREZ; PHILLIPI JUNIOR;
ALVARENGA, 2010).
A propósito disso, nota-se hoje em dia um esforço deliberado
para instaurar uma nova perspectiva de investigação científica,
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considerando a correlação das disciplinas ou áreas do saber entre
si. Neste contexto, a transdisciplinaridade emerge como alternativa
para a dissipação de fronteiras dos saberes instituídos, na busca
da unificação e validação das diferentes formas de produzir
conhecimento.
Surge, então, a necessidade de (re)conhecer e utilizar métodos
que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências
recíprocas entre a parte e o todo de um mundo complexo. É a partir
deste pressuposto que o presente ensaio apoia a seguinte tese: Apesar
de não existir um método único de se construir o conhecimento
e se fazer ciência capaz de contemplar a multidimensionalidade
dos fenômenos, é possível identificar delineamentos de pesquisa
amparados na transdisciplinaridade que proporcionem visão mais
alargada da realidade como ela se apresenta.
A realidade multidimensional e o paradigma da complexidade
Alvarez, Philippi Junior e Alvarenga (2010), ao refletirem
sobre a complexidade como um desafio à ciência moderna,
contextualizam a proposta de Morin em transgredir os limites do
pensamento universalista que renega a singularidade, localidade
e temporalidade. Com isso, concebe-se a noção de que existem
diferentes níveis de complexidade dos fenômenos, a depender do
enfoque teórico-metodológico adotado.
Morin (2005), ao enunciar o propósito do pensamento
complexo, denuncia a tendência à redução do pensamento
simplificador e simplista, visto que a ciência moderna, sob esta
perspectiva, não contempla as articulações, a identidade e a diferença
entre os aspectos inerentes aos seres humanos, a saber: físicos,
biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais.
Assim, a articulação entre diversas áreas do saber na abordagem
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de problemas complexos, bem como a apreensão destas diversas
dimensões humanas para além dos objetivos das ciências, adquire-se,
então, uma forma diferenciada de produção do conhecimento. Este
movimento tenderá ao conhecimento multidimensional, aspiração
do pensamento complexo em sua perspectiva de incompletude do
saber.
Por este motivo, é errôneo “considerar como receita, como
resposta, em vez de considerá-la como desafio e como uma motivação
para pensar” (ALVAREZ; PHILLIPI JUNIOR; ALVARENGA, 2010,
p. 72). Dito isto, podemos confluir para as reflexões de Martinazzo
(2014), ao declarar que a complexidade é inerente a tudo e se revela
em tudo. E, neste caso, o conhecimento não pode ser gerado apenas
por meio do detalhamento dos fatos e fenômenos a partir do rigor
determinista e do conceito simplificador. Há a necessidade de se
explicar e compreender estes fenômenos, utilizando-se de referenciais
e/ou instrumentos teórico-metodológicos que também contribuam
no exercício da ontologia e da epistemologia.
Com isso, reforçamos que a forma de se perceber a realidade
depende da nossa orientação paradigmática, constituída por
pressupostos teóricos – ontológicos, epistemológicos e lógicometodológicos – a serem operados durante uma investigação. Ao
se reconhecer a natureza complexa dos elementos da realidade,
a sua compreensão exige um pensar igualmente complexo.
Complementarmente, Costa, Souza e Lucena (2015, p. 731) afirmam
que “para tanto, o modo de pensar complexo permite ao pesquisador
compreender a temática em estudo, sem ignorar as teias complexas
que envolvem a análise e a natureza de tal temática”.
Cabe mencionar que a compreensão do mundo sob o
enfoque da complexidade nem sempre representa uma metodologia
e em técnicas com sequência de etapas claramente delineadas. O
próprio Edgar Morin não sugere uma metodologia específica, mas
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uma aplicação de princípios que operam a religação de saberes, e não
meras rejeições do pensamento simplificador. Nota-se, portanto, a
manutenção da lógica clássica de forma não engessada, sendo também
possível a transgressão, a desordem, a incerteza e a inseparabilidade.
A partir disso, Morin (2005) declarou o princípio dialógico,
o princípio recursivo e o princípio hologramático como formas
diversas e complementares do princípio-mor da religação.
Assim, a Dialogia possibilita a reunião de noções/ideias
antagônicas, mas complementares para concepção ampla do universo.
Neste conceito, evoca-se a dialógica entre a ordem e a desordem, a
certeza e a incerteza, a separação e a indivisibilidade, existentes na
compreensão dos fenômenos.
Enquanto isso, a Hologramaticidade remete à ideia de
ligação sistêmica e complexa, revelando as inter-relações do todo
e as partes integrantes e vice-versa. Ao conceber o conhecimento
como resultante de uma rede de múltiplas articulações, tem-se uma
compreensão multidimensional da realidade.
Por fim, o Anel Recursivo ou recorrente se refere aos processos
de auto-organização e autoprodução do sistema. Desse modo, os
efeitos retroagem sobre as causas, determinando uma causalidade
circular recursiva dos fenômenos.
Partindo destas considerações, refletimos sobre o paradigma
da complexidade e a transdisciplinaridade como propostas para
atividades de pesquisa qualitativa sobre promoção da saúde.
Complexidade, Transdisciplinaridade e pesquisa: caminhos
possíveis
O ato de pesquisar pode ser concebido como um processo de
investigação que se interessa em descobrir as relações existentes entre
os aspectos que envolvem fatos, fenômenos ou situações. Caracteriza160 | Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais

se como um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico,
que permite descobrir fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer
campo do conhecimento, contribuindo assim para a (re)construção
da realidade (MINAYO, 2011).
Concebidas como as principais responsáveis pelo progresso
do conhecimento humano, as práticas de pesquisa edificaramse, desde o século XVIII, sobre as bases do pensamento científico
cartesiano – tido até pouco tempo atrás como única forma válida
de construção do conhecimento a partir do que é real. Apesar
dos reconhecidos avanços decorrentes desta forma de produzir
conhecimento, o pensamento científico tal como foi concebido é
marcado pela realização de procedimentos que, apesar de lógicos, são
em muitos momentos redutores, fragmentados, compartimentados
e descontextualizados, não considerando a realidade em toda a sua
complexidade.
Por se tratar do estudo de uma pequena parcela dentro de
um todo complexo, há algum tempo vem-se percebendo uma
insuficiência deste pensamento no sentido de responder às demandas
contemporâneas que emergiram e continuam a emergir nas ciências
humanas, sociais e da saúde. Neste sentido, atualmente existe um
esforço deliberado em fazer com que a ciência clássica revisite seus
próprios paradigmas simplificadores e instaure um quadro geral
para a investigação científica, de modo a relacionar as disciplinas
entre si, em uma perspectiva dialógica, contribuindo assim para a
compreensão da realidade como ela realmente é: complexa, dinâmica
e mutável.
Nesta conjuntura, assume papel de destaque o Pensamento
Complexo, o qual, segundo Edgar Morin (1977, p. 11), “tenta
religar o que o pensamento disciplinar e compartimentado
disjuntou e parcelarizou. Ele religa não apenas domínios separados
do conhecimento, como também – dialogicamente – conceitos
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antagônicos como ordem e desordem, certeza e incerteza, a lógica
e a transgressão da lógica”. Assim, percebe-se que a complexidade
é capaz de integrar, costurar, misturar, ampliar e compreender os
diferentes fenômenos que integram o mundo que nos cerca.
Neste aspecto, é importante ressaltar que o pensamento
complexo não ambiciona descartar os princípios que embasaram o
desenvolvimento da ciência clássica, mas sim inter-relacioná-los com
diferentes conceitos, modelos, teorias e metodologias pertinentes,
contribuindo assim para a consolidação de outra perspectiva de
construir ciência. Para tal, o paradigma da complexidade se apoia
na ideia de que os fenômenos biológicos, psicológicos e sociais
apresentam um número incalculável de interações e inter-retroações,
as quais não podem ser alcançadas pelos métodos isolados, engessados
e reducionistas da ciência clássica.
Assim, para que a ciência possa atender às necessidades do
mundo moderno, torna-se cogente que ela revisite e reestruture
seus paradigmas, (re)construindo-os sob uma perspectiva dialógica
transdisciplinar. Entendemos aqui a transdisciplinaridade como
a dissipação das fronteiras dos saberes instituídos, na busca pela
compreensão do mundo presente por meio da validação de formas
de conhecimentos que rejuntem ciências, artes, tradições e mitos, de
modo a promover uma unidade do conhecimento (ALVARENGA;
SOMMERMAN; ALVAREZ, 2005; NICOLESCU, 2005).
Vasconcelos e Bibeau citados por Almeida Filho (1997)
assinalam que a transdisciplinaridade significa a criação de um
campo teórico, operacional ou disciplinar novo e mais amplo,
de modo a contribuir decisivamente para a agregação, no campo
científico, de elementos intraparadigmáticos, sejam eles simbólicos,
éticos, políticos ou pragmáticos.
Desta
forma,
percebemos
a
Complexidade
e
Transdisciplinaridade
como
métodos/conceitos/paradigmas
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indissociáveis, os quais devem ser adicionados aos métodos atuais de
pesquisa, com vistas a apreender diferentes níveis de complexidade
dos fenômenos. Acreditamos que, somente por meio da utilização
dialógica destas duas perspectivas, as investigações científicas –
sobretudo as de cunho empírico – possam oferecer uma legítima
projeção da realidade tal como ela se apresenta para o homem.
Entendendo que a sua real utilização estará na dependência
do tipo de perspectiva teórico-metodológica a ser empregada pelos
pesquisadores para a abordagem ou tratamento dos achados das
investigações, na seção seguinte, abordaremos diferentes perspectivas
metodológicas que, a nosso ver, promovem uma maior integração
das partes que compõem o mundo real.
Delineamentos de pesquisas sob a perspectiva da complexidade e
transdisciplinaridade
Diante das inferências feitas anteriormente, trazemos à
discussão as pesquisas de natureza qualitativa para a compreensão
diferenciada da realidade, ao considerar as subjetividades,
historicidade e criatividade metodológica.
No que tange à pesquisa qualitativa, reforça-se que esta não
se volta unicamente para a representatividade numérica dos fatos,
mas se aprofunda nos significados das ações e relações humanas,
superando o nível de compreensão quantificável da realidade. A
descrição qualitativa intenciona revelar a aparência e a essência do
fenômeno, inferindo ainda suas possíveis consequências (GUERRA,
2014).
De forma semelhante à proposta de Edgar Morin, nos
delineamentos qualitativos sob a perspectiva complexa não se
considera um método de pesquisa como uma sequência de passos
necessários para se garantir a validade do estudo como gerador de
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conhecimento. Nestes casos, o método de pesquisa não é previsível e
rígido, apesar de ser planejado conforme os objetivos da investigação.
O método vem sendo construído ao longo da pesquisa, revelando a
capacidade criativa do pesquisador em interagir com seu objeto para
revelar a teia complexa de inter-relações existentes.
Com base nisto, nota-se que pesquisadores e participantes
comungam do fenômeno e da compreensão da temática em
investigação. Assim, Costa, Sousa e Lucena (2015) declaram que
assumir a ótica da complexidade nos estudos qualitativos implica em
uma postura aberta para novas possibilidades, racionalidades e formas
de ver o mundo, acolhendo o objetivo epistemológico do pensamento
complexo em alcançar o conhecimento multidimensional.
As autoras acima complementam ao afirmar que o
objetivo da pesquisa não será a busca de comprovações, mas sim
de compreensões. O método empreendido será uma construção
histórica e dialógica entre os envolvidos. Assume-se, portanto, uma
postura metodológica guiada pelos pressupostos da complexidade,
focada no questionamento e reflexão sobre a realidade. Entretanto, o
percurso metodológico deve ser intencionado por uma teoria.
Dito isto, podemos identificar alguns delineamentos
metodológicos de estudos, na perspectiva qualitativa. Assim,
destacamos as características de três delas, a saber: a fenomenologia,
a etnografia e a pesquisa-ação.
A fenomenologia pensada por Husserl (1965) é uma volta
ao mundo vivido, ao mundo da experiência, o ponto de partida de
todas as ciências. A Fenomenologia propõe descrever o fenômeno,
e não explicá-lo ou buscar relações causais, volta-se para as coisas
mesmas como elas se manifestam. Voltar às coisas mesmas significa
voltar ao mundo da experiência considerando que, antes da realidade
objetiva, há um sujeito que a vivencia; antes da objetividade há um
mundo pré-dado; e, antes de todo conhecimento, há uma vida que
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o fundamentou. Significa que todo conhecimento está na origem da
experiência que é o pré-reflexivo (DARTIGUES, 1973).
O primeiro passo deste método fenomenológico consiste
na descrição. Todas as ciências, inclusive as exatas, utilizam a
descrição como elemento básico da pesquisa. Porém, na pesquisa
fenomenológica, a descrição apresenta características especiais,
por isso a chamamos descrição fenomenológica, que deve retratar
e expressar a experiência consciente do sujeito. O segundo passo
é a redução fenomenológica, que consiste na crítica reflexiva
dos conteúdos da descrição. O terceiro passo do método é a
interpretação fenomenológica, em que se identificam três estágios
dos procedimentos hermenêuticos: a localização dos elementos que
estão e os que não estão presentes na descrição; o cogito radical,
que produz os fenômenos reflexivos presentes à consciência; a
manifestação dos fenômenos pré-conscientes.
O resultado final é o juízo hermenêutico ou especificação
do significado existencial, isto é, o significado do fenômeno que o
sujeito vivencia.
Ante o exposto, considera-se que a descrição, redução e
interpretação fenomenológica (hermenêutica) confluem para uma
visão, abordagem e exploração de todo o fenômeno a ser considerado.
Mas seria essa exploração total algo suficiente para o pensamento
complexo? Além disso, é possível visualizar, além da exploração do
todo, mas também o investigar com base no pensamento crítico dos
acontecimentos e manifestações presentes no fenômeno, desvelando
os sujeitos, territórios e o próprio observador que estão imbrincados
no processo. Acredita-se que este seja um caminho a ser percorrido.
Referindo-se à etnografia, Mattos e Castro (2011) afirmam
que ela é simplesmente um método de pesquisa social, alimentandose de ampla gama de informações, utilizado por pesquisadores
de distintos campos. É definida como uma pesquisa sobre e nas
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instituições baseada na observação participante e/ou em registros
permanentes da vida diária nos locais e contextos em que ela
naturalmente acontece. Segundo Hammersley (1992), a etnografia
é um método que tem servido a muitos propósitos e propiciado
dados para pesquisadores de várias abordagens teóricas e diferentes
disciplinas.
A orientação etnográfica posiciona-se claramente em favor
da não dicotomização entre as etapas de coleta e análise de “dados”,
configurando-se o “estar no campo” como um constante diálogo
entre a natureza do objeto, as hipóteses de trabalho e o que o campo
“fala”.
Sobre a pesquisa-ação, ao se adotar uma abordagem
transdisciplinar conforme proposta por Palavizini (2012),
possibilita-se o estudo da dinâmica de processos socioambientais e
as contribuições da pesquisa à realidade social.
A pesquisa-ação é definida por Gil (2010) como uma
metodologia que visa à intervenção, ao desenvolvimento e à
mudança em grupos, organizações e comunidades. Pope e Mays
(2009) destacam a relevância deste tipo de pesquisa devido ao fato
de gerar soluções para problemas práticos, bem como na capacidade
de empoderamento dos profissionais envolvidos, ao engajá-los na
identificação dos problemas e na busca/implementação de potenciais
soluções. Tendo em vista a descrição acima, a pesquisa-ação toma
forma de estratégia de conhecimento direcionada à resolução de
problemas reais.
Quanto ao seu planejamento, operacionalizado por Thiollent
(2008) caracteriza-se pela flexibilidade de ordenação cronológica
de suas fases, que podem se configurar da seguinte maneira: Fase
exploratória, para diagnóstico situacional; identificação do problema
prático; construção de hipóteses, na busca da descrição qualitativa
das possíveis conexões entre as variáveis, bem como na sua utilização
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para orientar a ação; a realização do seminário, para a elaboração
das diretrizes de pesquisa e de ação; a seleção da amostra, baseada
principalmente na utilização do critério de intencionalidade; a
coleta de dados propriamente dita, pela adoção de diversas técnicas;
a análise e interpretação dos dados, por meio de procedimentos da
pesquisa clássica ou com a discussão em torno dos dados obtidos; a
elaboração do plano de ação, com a definição dos objetivos propostos,
da população a ser beneficiada, dos procedimentos que garantam a
participação da população e da determinação das formas de controle
e avaliação dos resultados; e, por fim, a divulgação dos resultados
obtidos.
Ao agregar a abordagem transdisciplinar neste tipo de
investigação, adotam-se fundamentos da pesquisa transdisciplinar, a
saber: desenvolvimento da episteme complexa do pesquisador e dos
participantes; desenvolvimento do raciocínio e percepção complexa,
ao reconhecer a multidimensionalidade e inter-relações da realidade;
a mediação transdisciplinar, voltada para o diálogo entre diversos
saberes e áreas do conhecimento; e a formação ética, direcionando
o estudo para as contribuições às transformações sociais e ao
compromisso da construção da autonomia e empoderamento social
nos processos decisórios.
Tomando como base os fundamentos acima, a pesquisaação-transdisciplinar, conforme proposta por Palavizini (2012)
se configura nas seguintes etapas: reconhecimento das relações e
interações presentes na realidade estudada, incluindo aquelas que
são convergentes e divergentes; a formação e capacitação continuada
dos envolvidos na pesquisa, como estratégia para exercício da ética,
intercâmbio de saberes/percepções e desenvolvimento de episteme
complexa; o conhecimento complexo da realidade, considerando
seu caráter multidimensional; em seguida, promove-se a reflexão e
traça-se o plano de ação para a transformação e a preservação da
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realidade estudada, por meio do diálogo transdisciplinar e ético
entre os envolvidos; segue-se com a elaboração de um plano de
gestão transdisciplinar para a sustentabilidade das ações, e do
processo de pesquisa que oriente a transformação da realidade como
um sistema complexo, permanente e ajustado à realidade vivenciada;
e, por fim, passa pela estratégia de gestão do processo de pesquisa,
considerando seu rigor científico a partir do aprofundamento teórico
e metodológico nos fundamentos da transdisciplinaridade.
Ampliando a discussão: a pesquisa sobre promoção da saúde e o
paradigma da complexidade
As discussões sobre a promoção da saúde não são recentes,
mas persistem dada a complexidade que envolve a sua construção
teórica e, consequentemente, aplicação prática. Para Amador e Silva
(2012), ainda existe uma lacuna entre as proposições teóricas e as
práticas implementadas neste campo, o que representa um desafio à
sua efetivação na reorientação das práticas de saúde, ainda fortemente
orientadas por um modelo focado na doença.
Há que se considerar, neste sentido, que o setor saúde não pode
influenciar sozinho a melhoria da qualidade de vida da população
e com isso impactar a promoção da saúde. A promoção da saúde
é um conceito intersetorial, requerendo a contribuição não apenas
dos profissionais de saúde, mas de setores como educação, assistência
social, meio ambiente, segurança pública, entre outros (AMADOR;
SILVA, 2012). Desta forma, pensar a promoção da saúde em uma
perspectiva ampliada, assim como o próprio conceito de saúde, é um
caminho possível para alcançar mudanças na saúde e qualidade de
vida dos sujeitos e coletividades.
A promoção da saúde sob uma abordagem social começa
a ser discutida a partir da década de 1980, tendo como marco na
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origem e internacionalização do seu conceito, a Primeira Conferência
Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá,
1986. Desta conferência resultou a Carta de Ottawa que apresenta a
promoção da saúde como: “o processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo
uma maior participação no controle deste processo” (BRASIL,
2002, p.19). Para Buss (2003, p.26), “o objetivo da promoção da
saúde é assegurar a igualdade de oportunidades e “proporcionar
os meios (capacitação)” que permitam a todas as pessoas realizar
completamente seu potencial de saúde”.
A efetivação da promoção da saúde em um contexto prático
refere-se a sua atuação sobre os condicionantes e determinantes
sociais da saúde, e que tenha como objetivo impactar favoravelmente
a qualidade de vida. Para tanto, não existem receitas prontas, mas
a necessidade de uma mediação intersetorial e entre a população
e o poder público. E este último deve contribuir com a efetivação
de políticas no campo da saúde para que uma sociedade alcance o
objetivo de ter pessoas saudáveis, que realizem o pleno potencial
humano de longevidade com qualidade de vida, vivendo ademais uma
vida socialmente produtiva (BUSS, 2000; 2003). Nesta perspectiva,
deve haver um empreendimento em pesquisas na área da promoção
da saúde que possam revelar o impacto positivo no contexto de
uma reorientação do modelo assistencial que vem sendo difundido
nas últimas décadas, mas que ainda encontra resistências quanto à
exclusividade do modelo biomédico, cartesiano.
A pesquisa sobre promoção da saúde representa um campo
amplo e o tema tem sido objeto de estudo em diferentes áreas. Em
busca recente no portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) responsável por integrar e disseminar as teses
e dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e
pesquisa, constatou-se que nos últimos 10 anos (2007-2017) foram
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defendidas 758 pesquisas sobre promoção da saúde, sendo 495
dissertações e 263 teses. Consideramos, portanto, um tema que
precisa ser discutido à luz das especificidades da pesquisa qualitativa
e das contribuições da teoria da complexidade.
Mendes, Pezzato e Sacardo (2016) têm apresentado uma
discussão sobre as possibilidades da pesquisa sobre promoção da
saúde, ao considerar a diversidade de objetos e os diferentes contextos
percebidos por essas práticas. Defendem a necessidade de ampliar o
sentido de intervenção como um caminho da pesquisa em promoção
da saúde, sob um enfoque teórico-metodológico. Para estes autores:
Elucidar o sentido do conjunto das práticas de promoção
da saúde constitui, portanto, um dos mais instigantes e necessários
desafios metodológicos de um campo que almeja, desde uma
perspectiva crítica, potencializar processos de mudança, fortalecer a
autonomia dos sujeitos, a participação, a valorização de movimentos
instituintes, os processos de subjetivação e atribuir significados e
sentidos para as experiências (MENDES; PEZZATO; SACARDO,
2016, p.1738).
Considerando que o objetivo central é empoderar o sujeito e
ter uma visão do todo e da sua pluralidade, a pesquisa em promoção
da saúde pode ser conduzida a partir dos pressupostos da teoria da
complexidade. Assim, percebemos que os princípios do pensamento
complexo de Morin nos possibilitam um olhar mais abrangente sobre
as práticas de promoção da saúde e suas várias nuances, refletindo
os modos de pensar, opondo-se aos mecanismos reducionistas;
considerando a multidimensionalidade dos fenômenos e todas as
influências recebidas (internas e externas).
A forma individualista e fracionada de trabalho rompe com
o princípio holográfico, dificultando a integralidade da promoção
da saúde, que ainda encontra desafios quanto à falta de articulação
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intersetorial, bem como uma dificuldade de apreensão do seu
conceito nas práticas desenvolvidas, uma vez que o foco ainda é a
saúde como ausência de doença.
Um dos princípios apresentados por Morin diz respeito
ao Anel Recursivo. Este traz que os seres vivos produzem, eles
próprios, os elementos que os constituem e se auto-organizam por
meio desse processo, o que faz superar a noção de regulação para a
de autoprodução e auto-organização (MORIN, 2000). Assim, neste
contexto, torna-se premente considerar casos rotineiros quando
a avaliação e resultados das ações de promoção da saúde não se
apresentam de forma positiva ou eficaz. Nesse momento é válido
repensar e reavaliar como têm sido desenvolvidas essas ações, com
vistas a atender melhor as necessidades existentes e emergentes
dentro do contexto da promoção da saúde. É a partir desse momento
que desenvolve-se o chamado processo de auto-organização, em que
se compreende a noção e necessidade de regulação.
Morin também indica o Princípio Dialógico, o qual demonstra
a importância de conviver com a diversidade de ideias e situações,
que, embora algumas vezes sejam antagônicas, também fazem
parte do contexto. Considerando as diferenças e diversidades que
constituem o processo de cuidar em saúde, esse princípio permite
observar como a organização lida com os conflitos, as incertezas e
as instabilidades em sua rotina (ALBUQUERQUE; MENDES, 2009).
Os profissionais envolvidos nas atividades de promoção da
saúde precisam compreender que, ao considerar a articulação deveras
complexa e variada de relações e situações, é possível que terão que
lidar com situações de desordem e antagonismos. Ainda assim, as
situações antagônicas precisam ser processadas e encaradas como
momentos de (auto)reflexão para perceber nitidamente se a promoção
da saúde vem sendo desenvolvida efetivamente, assim como avaliar
se o trabalho tem atingido o objetivo de oferecer o cuidado contínuo
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e integrado aos indivíduos e grupos que compunham a sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pensamento complexo não denota um caráter prescritivo,
apontando fórmulas regulares ou imutáveis de se fazer ciência. Mais
que isso, ele representa um desafio e motivação para o pensar, na busca
pela compreensão dos fenômenos para além de uma visão simplista.
Assim sendo, a incorporação do seu paradigma no âmbito das
investigações científicas caracteriza-se como necessidade premente,
tendo em vista as questões que emergiram com a modernidade nos
diferentes campos da investigação científica.
Para tal, torna-se imperiosa a incorporação da perspectiva
transdisciplinar neste processo, de modo a promover uma
articulação dos diferentes campos do saber e, consequentemente,
maior contextualização dos conhecimentos produzidos no âmbito
das investigações científicas.
Entendendo que a sua real incorporação estará na
dependência do tipo de perspectiva teórico-metodológica a ser
empregada pelos pesquisadores para a abordagem ou tratamento dos
achados das investigações, sugerimos uma maior difusão de métodos
de pesquisa – tais como a fenomenologia, a etnografia e a pesquisaação – os quais possibilitam uma visão mais ampliada da realidade,
contribuindo sobremaneira para a compreensão dos fenômenos que
nos cercam.
Ressaltamos que as discussões trazidas no decorrer deste
ensaio não representam a totalidade, e ele não encerra tudo o que
pode/deve ser discutido acerca da temática. Mais que isso, representa
um esboço, uma incitação à reflexão no que diz respeito aos métodos
clássicos de se estruturar a ciência, de modo a alcançarmos maior
autonomia, cooperação, criatividade e capacidade crítica no processo
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complexo de produção do conhecimento.
Sugerimos que as discussões desenvolvidas no presente estudo
sejam úteis como fonte de reflexões, bem como excitem inovações em
relação à promoção da saúde, por meio de novas políticas públicas
e organização dos sistemas em que sejam considerados princípios
elencados da teoria da complexidade, de modo a se sobressaírem
a flexibilidade e readaptação do sistema a partir das diversas
nuances, cores e matizes, conotando a multidimensionalidade pelos
indivíduos e grupos que compõem o setor saúde e demais setores
que integram a sociedade, no desenvolvimento de ações e pesquisas
sobre a promoção da saúde.
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INTRODUÇÃO
A promoção da saúde é concebida como uma estratégia de
articulação transversal, visando à criação de mecanismos que reduzam
as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e
incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas
públicas (OTTAWA, 1986; BRASIL, 2015). Entretanto, os desafios
atuais apontam para a avaliação radical das ações de promoção de
saúde para além da prescrição, frente à necessidade de ativação real
de seus pressupostos tais como a intersetorialidade, participação
social, abordagem dos determinantes sociais da equidade, sob a
pena desses serem “difundidos como rígidos dispositivos de uma
prescrição idealizada” (AKERMAN, 2015).
Dentro deste contexto, a intersetorialidade deve ser
considerada como um processo articulado e integrado de formulação
e implementação de políticas públicas, não podendo prescindir da
construção de uma nova cultura organizacional capaz de superar a
fragmentação do conhecimento e das propostas de ação alicerçadas,
no poder tecnoprofissional, requerendo amplos investimentos na
formação e capacitação multidisciplinar de gestores e trabalhadores
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da saúde ou de outros setores (STOTZ; ARAÚJO, 2004; PEREIRA,
2009).
A redefinição da Política Nacional de Promoção de Saúde
(BRASIL, 2015) propõe a intersetorialidade como “a articulação de
saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores
na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo
vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns”.
Akerman (2015) traz um importante contraponto na questão da
intersetorialidade, chamando a atenção para a necessidade de se
discutir e executar um novo arranjo intersetorial de articulação,
mas sem perder a identidade dos setores, uma vez que as
responsabilidades setoriais precisam estar bem definidas para o êxito
do desenvolvimento dos projetos planejados intersetorialmente.
As políticas públicas de saúde reconhecem que a escola é
um importante espaço para a realização de práticas de promoção,
prevenção e de educação em saúde, permitindo o desenvolvimento
de um programa voltado para crianças e adolescentes. As Equipes
de Saúde da Família (EqSF) se constituem importantes agentes
desencadeadores das iniciativas de promoção da saúde escolar em
todas as localidades e espaços. Além disso, estas equipes podem e
devem atuar ativamente nos processos de educação permanente e
continuada em saúde de professores, funcionários, pais e estudantes.
Ainda, devem garantir e potencializar o acesso e a parceria das escolas
com a Unidade de Saúde da Família (USF), coordenando ações
contínuas e longitudinais e promovendo a integralidade das ações e
serviços em saúde em relação às demandas das escolas (SILVEIRA;
PEREIRA, 2004; BRASIL, 2009a).
Em busca da atenção à saúde de crianças e adolescentes,
emerge no cenário público brasileiro o Programa Saúde na Escola
(PSE), constituindo, assim, uma política pública, instituída em 05 de
dezembro de 2007, no âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério
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da Educação, pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, cuja
finalidade é a contribuição para a formação integral dos estudantes
da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção,
promoção e atenção à saúde, contemplando a Creche, a Pré-escola,
o Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens e
Adultos – EJA, estando na coordenação deste programa o Grupo de
Trabalho Intersetorial (GTI) (BRASIL, 2007; BRASIL, 2015a).
A reflexão sobre o PSE perpassa pelo conhecimento acerca
do planejamento em saúde, possibilitando a promoção do diálogo
e a participação de todos aqueles envolvidos na formulação e na
operacionalização de um plano; pelo conceito de Educação em
Saúde, como instrumentos para a transformação social, buscando
aumentar a autonomia dos indivíduos; pelo conceito de Educação
Permanente, permitindo, desta forma, que os profissionais da saúde
e educação dialoguem e reflitam seus processos de trabalho, com
vistas ao bem-estar da comunidade escolar, na qual a Estratégia
Saúde da Família (ESF) está inserida. Faz-se necessário, também,
destacar a participação da sociedade sobre as políticas públicas de
saúde (CAMPOS et al., 2010; SILVA 2013; BRASIL, 2013).
Em estudo qualitativo, gestores do PSE de todas as regiões
destacaram a integralidade, a responsabilidade e o diálogo como
importantes indicadores para o desenvolvimento de ações de
trabalho intersetorial no âmbito dos setores saúde e educação. Os
gestores acreditam que o modelo de gestão do PSE possibilita ações
intersetoriais na medida em que estas são exigência do Programa,
aliadas às características democráticas, transparentes, construídas
coletivamente e geridas por cogestão (FERREIRA et al., 2014).
Entretanto, frente às resistências ainda encontradas, é
necessário avançar na compreensão do desenvolvimento da promoção
da saúde por meio das ações intersetoriais e do trabalho em equipe
no âmbito escolar, na visão de outros sujeitos tais como profissionais
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e estudantes, a fim de que sejam avaliadas e (re)encaminhadas
estratégias para efetivação dos objetivos da promoção da saúde na
perspectiva intersetorial entre educação e saúde.
Este capítulo é um recorte da dissertação do Mestrado
Profissional em Saúde da Família, promovido pela Rede Nordeste
de Formação em Saúde da Família em parceria com a Universidade
Federal da Paraíba (UFPB). O objetivo do trabalho foi compreender
a percepção dos profissionais da saúde das EqSF e dos gestores que
compõem o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M)
sobre a intersetorialidade como potencializadora nas ações de
promoção da saúde do Programa Saúde na Escola, no município de
João Pessoa/PB.
Promoção da saúde e o Programa Saúde na Escola
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), proposta
em 2006 e revisada em 2010 e 2014, tem como objetivo geral
promover qualidade de vida e reduzir as vulnerabilidades e riscos à
saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, modos
de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer,
cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Em suas diretrizes, a
PNPS objetiva o reconhecimento da promoção da saúde como parte
fundamental na busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida
e de saúde, bem como estimular as ações intersetoriais, o que vem
sendo feito nos últimos anos por meio de articulação com os setores
de Educação, Justiça, Cidades, Direitos Humanos, Desenvolvimento
Social, Esporte e Lazer entre outros (BRASIL, 2015a; MALTA et al.,
2014).
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece
o desenvolvimento de ações intersetoriais como característica do
processo de trabalho das equipes de atenção básica. Confere como
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atribuições dos membros destas equipes: a integração de projetos e
redes de apoio social voltados para o desenvolvimento de uma atenção
integral; e a identificação de parceiros e recursos na comunidade
que possam potencializar ações intersetoriais (BRASIL, 2012).
Compreende-se que dificilmente a ESF se viabilizaria sem a visão
e as práticas intersetoriais. Desta forma, a intersetorialidade não é
apenas uma realidade transversal à ESF, mas inerente a ela. E é, neste
contexto, que intersetorialidade encontra as melhores oportunidades
para contribuir com o desenvolvimento de um novo modelo de fazer
e promover saúde (DIAS, 2014).
No desenvolvimento das ações de saúde no âmbito da ESF,
a realização do trabalho em equipe torna-se fundamental para
alcançar os objetivos propostos por esta estratégia. O trabalho em
equipe constitui um princípio operativo fundamental da ESF. É
posto como uma diretriz organizativa para os serviços de saúde que
compõem o SUS, tratando-se de uma característica desejável para
a oferta de ações e serviços. Porém, não se deve perder de vista que
haverá modalidades, graus e formas singulares de se trabalhar em
equipe, na Atenção Primária à Saúde (APS). Essa particularidade é
influenciada pelas determinações que estão nos processos políticos,
que perpassam o modelo de atenção e os modelos assistenciais
(DALLA VECCHIA, 2012).
A escola é considerada como excelente espaço para ações
de promoção da saúde, em virtude de seu potencial para produzir
impacto sobre a saúde, a autoestima, os comportamentos e o
desenvolvimento de habilidades para a vida de todos os membros
da comunidade escolar. Exerce, pois, grande influência na formação
de crianças e de adolescentes, sendo um espaço de constituição
do conhecimento do cidadão crítico, estimulando-o à autonomia,
ao exercício dos direitos e deveres, às habilidades com opção por
atitudes mais saudáveis e ao controle das suas condições de saúde e
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qualidade de vida (BRASIL, 2015a).
Entretanto, na América Latina o contexto de ações de
saúde nas escolas ainda é permeado por iniciativas com foco nas
doenças e suas formas de transmissão, ações de triagem e atividades
educativas focadas na transmissão de conhecimentos preventivistas
e de primeiros socorros, muitas vezes desconsiderando a condição
epidemiológica, de vida e saúde da população, com caráter prescritivo
das regras de controle dos riscos à saúde (CASEMIRO; FONSECA;
SECCO, 2014).
Um estudo com representatividade em todo o Brasil avaliou
os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), no ano
de 2012, no intuito de identificar aspectos relacionados à exposição
dos estudantes a ambientes escolares que favoreçam a promoção
da saúde. Para tanto, foi desenvolvido um Escore de Promoção de
Saúde no Ambiente Escolar (EPSAE), dividido em duas dimensões
que analisaram estrutura (segurança no entorno, apoio a atividades
pedagógicas, recursos tecnológicos e condições estruturais para
a prática de esportes) e processo (políticas e ações de estímulo ao
esporte ou atividades físicas, cidadania e participação, enfrentamento
ao tabagismo e alimentação saudável). Os resultados apontaram
grande fragilidade das ações políticas para a promoção de saúde nas
escolas em todo o país, e, embora as limitações do estudo estejam
relacionadas ao número reduzido de indicadores disponíveis para a
composição do escore proposto, importantes desigualdades regionais
foram encontradas, dentre as quais as regiões sul e sudeste tendem
a ter melhores escores e maior proporção de alunos em escolas
que contemplam os indicadores de promoção de saúde avaliados
(HORTA et al., 2017).
Todavia, um dos fatores que mais chamam a atenção no estudo
supracitado são as disparidades nos escores das escolas privadas,
que são ainda maiores do que as diferenças regionais, dados que
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apontam para a não satisfação do princípio da equidade na medida
em que revelam a fragilidade da sociedade civil em sua tolerância
às desigualdades sociais: “os estudantes com melhores condições de
promoção de saúde na escola têm mães e pais com educação superior,
o que pode indicar maior renda, e estudam nas capitais e em regiões
com maior produto interno bruto” (HORTA et al., 2017, p. 10).
A atenção à saúde dos escolares é importante, e a presença
desta população nas escolas facilita a atenção à saúde, propiciando
a absorção de novos conhecimentos. O PSE, mediante a pactuação
e adesão com termo de compromisso formalizado pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, constitui uma estratégia para a
integração e a articulação permanente de diversos setores, tais
como, as políticas públicas e ações de educação e de saúde, com a
participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes da
Estratégia Saúde da Família e da educação básica (BRASIL, 2007).
Contudo, os diplomas normativos publicados até o momento
pelos setores públicos demonstram que a participação da Saúde e da
Educação no Programa Saúde na Escola não é equânime. Percebe-se,
portanto, um maior número de publicações oriundas do setor saúde
(FERREIRA et al., 2012). Na percepção de gestores do PSE, aspectos
da gestão que interferem na intersetorialidade estão relacionados
ao abuso do protagonismo do setor saúde e do difícil diálogo e
abertura com o setor educação, ponderando-se então a necessidade
de aproximação desses dois setores, uma vez que, sendo a escola
fechada para a comunicação, abre-se uma importante lacuna para
o protagonismo do setor saúde (FERREIRA et al., 2014). É preciso
que a parceria entre saúde e educação encontre um lugar comum de
pactuação e solidariedade para a superação de conflitos e divergências
entre os setores e a concretização da promoção da saúde (FARIAS et
al., 2016).
A integração da educação em saúde no currículo escolar é
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importante na preparação do professor para executar e participar
desta tarefa, com a criação de estratégias para que os professores
tenham acesso a programas que os capacitem para realizar tal função.
MÉTODO
O método escolhido foi o estudo de caso, com abordagem
qualitativa, considerado como uma pesquisa empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo que não pode ser dissociado de
seu contexto. Esse tipo de investigação considera um fenômeno
contemporâneo, situado em seu contexto, cuja realidade é complexa
e que é influenciado por vários fatores (YIN, 2015).
O estudo foi realizado no município de João Pessoa/PB, tendo
representação de seis USF de três Distritos Sanitários e o Grupo de
Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M). Foram incluídas USF
classificadas na avaliação do PMAQ-AB 2º Ciclo, quanto ao seu
nível de qualidade em “muito acima da média” e que desenvolvem
o Programa Saúde na Escola neste município (Brasil, 2015b). A
amostra foi do tipo intencional, utilizando os seguintes critérios:
membros das Equipes de Saúde da Família avaliadas pelo PMAQ – 2º
Ciclo e classificadas como “muito acima da média”; profissional com
atuação na ESF há pelo menos dois anos; representantes da gestão
na saúde e na educação do GTI-M. Foram excluídos os profissionais
que estiveram ausentes do serviço no período de coleta de dados, por
licença médica ou férias.
Participaram desta pesquisa 12 profissionais, dentre os quais,
08 são profissionais das equipes da ESF e 04 são profissionais que
compõem o GTI-M. A coleta dos dados foi realizada no período
de fevereiro a maio de 2016, utilizando-se a técnica da entrevista
semiestruturada. O roteiro da entrevista foi dividido em duas
partes: a primeira com a caracterização dos pesquisados, contendo
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informações relacionadas à idade, profissão, tempo de formação, local
de trabalho, tempo que trabalha no serviço e tempo que participa do
PSE; e a segunda parte com relação às questões da pesquisa, tendo
como base as Diretrizes do Programa Saúde na Escola e norteadas
pelo eixo do trabalho intersetorial.
As entrevistas foram realizadas em dia e horário pactuados
com os participantes da pesquisa, em ambiente fechado e reservado,
sendo uma conversação, permitindo ao entrevistado relatar sua
percepção acerca do objeto em estudo, com duração média de 30
minutos, utilizando-se um gravador digital. Para sistematização
e análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise temática de
conteúdo (BARDIN, 2014), e foi definida para análise deste estudo a
seguinte categoria: a percepção da intersetorialidade.
Para garantir o anonimato dos participantes, os entrevistados
foram enumerados em códigos PS, para os profissionais da saúde e
GM para gestores municipais, com a devida sequência numérica.
Todos os preceitos éticos da Resolução 466/12 foram seguidos, a
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, protocolo
0441/15.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta pesquisa, foi possível caracterizar o perfil dos
participantes, permitindo contextualizar os dados e foram definidas
também as categorias de análise. Estas unidades se complementam,
enriquecendo, desta forma, o tópico resultados e discussões.
Caracterização dos Entrevistados
Os resultados encontram-se distribuídos na Tabela 1, a
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qual apresenta a caracterização das participantes segundo variáveis
sociodemográficas e acadêmico-profissionais, a média e o respectivo
desvio padrão, e a percentagem a ser considerada após a avaliação
dos dados.
Participaram desta pesquisa 12 profissionais, sendo as
entrevistadas, em sua totalidade, do sexo feminino (100%). Em
média, têm 45 (7,7) anos de idade, têm 25 (9,9) anos de formação em
nível superior. Quanto ao tempo que trabalham neste serviço, tem-se
uma média de 11 (4,3) anos, sendo 08 participantes (66,7%) atuando
na ESF e 04 (33,3%) na Gestão em Saúde Pública. Com relação ao
tempo que participam e desenvolvem ações no PSE, tem-se uma
média 05 (1,9) anos.
Tabela 1 - Caracterização das participantes segundo variáveis
sociodemográficas acadêmico – profissionais, João Pessoa, PB, 2016.
Idade (anos)
Tempo de Formação (Nível
Superior- anos)
Tempo de Exercício na ESF/Gestão
(anos)
Tempo de Atuação no PSE (anos)
Formação (Graduação)
Enfermagem
Medicina
Odontologia
Nutrição
Administração de Empresas
Área de Trabalho
Estratégia Saúde da Família
Gestão em Saúde Pública
Fonte: Elaboração própria
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MÉDIA (DP)
45 (7,7)

MEDIANA
46

25 (9,9)

27

11 (4,3)

1,5

05 (1,9)
N (%)

5,0

04 (33,3)
02 (16,7)
03 (25,0)
02 (16,7)
01 (8,3)
08 (66,7)
04 (33,3)

Percepção da Intersetorialidade
A maioria das entrevistadas compreende a intersetorialidade
como sendo a articulação dos setores Saúde e Educação e destacaram
que ela poderia ser melhorada, pois apresenta muitos problemas.
Existe a interligação entre a escola e o serviço [...] é a
articulação unidade-escola [...]. Poderia ser melhorada (PS1)
É qualquer ação que está para ser realizada por mais de uma
Instituição (PS8)
[...] seria o trabalho em conjunto de dois setores: o setor
saúde e o setor Educação. Onde toda a equipe da saúde e a equipe
da educação vão planejar ações e atividades com as crianças e
adolescentes nos temas pertinentes [...] (GM2)
Dentre as diretrizes preconizadas pelo PSE tem destaque a
Intersetorialidade, permitindo a articulação das ações executadas
pelos sistemas de Saúde e de Educação. Para que este programa alcance
seus objetivos, é importante a prática cotidiana da intersetorialidade
nos campos da gestão, do planejamento, dos compromissos, e
da abordagem nos territórios onde estão inseridas as unidades
escolares e as EqSF. Assim, a articulação entre as políticas públicas
de Saúde e Educação é necessária para poder garantir às crianças,
aos adolescentes e aos jovens escolares acesso a uma qualidade de
vida melhor (BRASIL, 2015a). A intersetorialidade está ancorada
na construção coletiva de estratégias de ações visando à efetividade
de ações solidárias e participativa (RIBEIRO; RIBEIRO, 2015) e,
como destacado por Silva; Rodrigues (2012), diante de hierarquias
e relações de poder entre setores, instituições e segmentos sociais,
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buscando a sua transposição.
Em um estudo sobre a intersetorialidade no PSE de um
município do nordeste brasileiro, outros obstáculos ainda se
relacionaram à baixa credibilidade, na percepção dos profissionais
e agentes comunitários de saúde investigados, quanto à execução
do programa e quanto à participação da gestão municipal. Mesmo
estes considerando a importância do PSE para a saúde dos escolares
e comunidade, destacaram o descumprimento de diretrizes do
programa e deficiência na participação colaborativa na gestão dos
processos de planejamento, monitoramento, execução e avaliação.
Ainda, percebeu-se que a compreensão da intersetorialidade não
era clara entre os ACS, sendo restrita aos âmbitos da saúde e da
educação, limitando a compreensão necessária para o alcance dos
objetivos relacionados à promoção da saúde (FARIAS et al., 2016).
Apontam-se como desafios a serem enfrentados pelo PSE na
efetivação da promoção da saúde por meio da intersetorialidade: a
criação de uma rede formal de apoio ao programa, envolvendo outros
setores da sociedade que já se integram no cotidiano, porém não o
fazem de forma sistemática e colaborativa; assim como a melhoria da
gestão local, garantindo e estimulando a sustentabilidade das ações.
(FARIAS et al., 2016).
A intersetorialidade é compreendida como a articulação de
saberes e experiências no planejamento, a realização e a avaliação de
ações, com o objetivo de alcançar resultados integrados em situações
complexas, e visa a uma ação em conjunto no desenvolvimento
social (JUNQUEIRA; INOJOSA, 1997). Essa compreensão está em
consonância com as recentes conquistas das políticas de saúde e
de educação, as quais consideram relação indissociável entre saúde
e educação, com base na Constituição Federal que as define como
direitos fundamentais (RIBEIRO; RIBEIRO, 2015).
É, pois, um processo articulado e integrado, de formulação
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e implementação de políticas públicas, não podendo prescindir da
construção de uma nova cultura organizacional capaz de superar
a divisão do conhecimento e das propostas de ação alicerçadas no
poder tecnoprofissional. E isso requer amplos investimentos na
formação e capacitação multidisciplinar de gestores e trabalhadores
da saúde ou de outros setores (STOTZ; ARAÚJO, 2004).
A compreensão acerca do conceito de intersetorialidade, entre
os profissionais da saúde e os representantes do GTI-M, se mostrou
frágil, o que pode ser percebido também no estudo realizado por
Medeiros (2015) segundo o qual não existe uma apropriação correta
do conceito de intersetorialidade por parte dos participantes do
GTI-M, o que aponta para uma desarticulação institucional.
Moretti et al. (2010), em seu estudo sobre a intersetorialidade
nas ações de promoção de saúde, observaram que na maioria das
vezes, não havia clareza sobre o contexto da intersetorialidade,
confundindo com a interdisciplinaridade e a mera concessão de
espaço físico e bens materiais para a realização das ações, sem denotar
corresponsabilidade.
Os participantes do setor educação na pesquisa de Ferreira
et al. (2014) citaram a responsabilidade e o diálogo e ainda
acrescentaram “processo democrático na tomada de decisões” e
“orçamento participativo”, já os do setor saúde falaram “compartilhar
dos objetivos, interesses e recursos”. Isso revela a compreensão de
que a integralidade se sustenta na articulação, interação, os quais vão
auxiliar no enfrentamento dos desafios.
Para a implementação do PSE, faz-se necessário que o
trabalho em equipe seja um pressuposto desenvolvido desde a fase de
planejamento, perpassando pelas fases de execução e avaliação.Dessa
forma, para que a intersetorialidade seja alcançada é importante o
reconhecimento dos princípios de participação, corresponsabilização
e cogestão.
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Uma fragilidade apontada pelas entrevistadas está relacionada
com a execução das ações realizadas pelos setores saúde e educação
no PSE. Os profissionais da EqSF estão trabalhando sozinhos e os
profissionais da educação precisam entender que estas ações deverão
fazer parte do Projeto Pedagógico da escola.
[...] porque a gente sente que nós trabalhamos sozinhos, a
equipe (Saúde da Família) (PS5)
Eu já participei de atividades da equipe na escola, onde
muitas escolas oferecem o espaço e a equipe fazia as ações sozinhas,
não tinha a participação da escola (GM2)
O entendimento da escola que a gente está lá não para
atrapalhar, mas para somar às nossas propostas ao Projeto Político
Pedagógico (GM4)
Foi compreendido que existe uma fragmentação nas ações
intersetoriais do PSE, sendo necessárias reflexões por parte dos
profissionais da educação, da saúde e gestores, com relação ao
desenvolvimento destas ações, para a efetiva implementação deste
programa. Moretti et al. (2010) destacaram que o conceito e a
realização na prática da intersetorialidade precisam estar inseridos
na rotina de gestores e profissionais de saúde para que ações de
promoção de saúde não se tornem a repetição de modelos conhecidos
e reconhecidamente pouco impactantes na melhoria de condições de
saúde da população.
O Caderno de atenção básica apresenta a concepção de
cooperação e respeito às singularidades, estímulo à intersetorialidade,
compromisso com a integralidade, fortalecimento da participação
social. Dessa forma, o equipamento social “escola” encontra-se como
um cenário propício para encontros de trabalhadores da saúde e da
educação para construção de relações, visando ao fortalecimento de
192 | Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais

iniciativas para melhorar o compromisso das escolas com a promoção
da saúde (BRASIL, 2009a).
Nesse contexto, o conceito de território é importante
e precede ao da intersetorialidade. A intersetorialidade é a
interação e articulação entre os setores, a partir de um processo
de construção partilhada de saberes, fazeres, modos de produção,
na perspectiva de construção dialógica e participativa, alicerçados
na corresponsabilização e cogestão, visando a alcançar melhorias
e assim apontando a importância do trabalho em equipe para
construção do diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de
forma participativa (RIBEIRO; RIBEIRO, 2015).
Dificuldades com a participação dos pais dos alunos nas
ações do PSE, apesar de terem sido convidados pelos profissionais
da EqSF, foram relatadas pelas entrevistadas e apresentaram como
justificativa para esta pouca participação o fato destes pais estarem
ocupados ou não residirem no território adstrito à USF.
[...] nós gostaríamos que tivesse a participação dos pais, mas
eles não vêm [...] têm os convites, mas eles sempre estão ocupados
(PS5)
[...] a gente chama, faz um comunicado, chama as mães para
conversar. Sabem quantas aparecem? O mínimo. [...] (PS6)
[...] até mesmo para a gente chamar esses pais, para conversar,
fica difícil. Porque eles não moram aqui no território, a maioria deles
(PS8)
Neste contexto, ficou evidenciada a tendência das entrevistadas
culpabilizarem estes pais pela não participação nas ações do PSE.
Há, portanto, a necessidade de que as equipes promovam novas
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estratégias de busca ativas, visando à partcipação da comunidade
ativamente as ações de construção e efetivação do PSE. Rolim et al.
(2013) descreveram que a participação popular em todas as esferas
de gestão do SUS é um dos avanços da democracia, uma vez que
as decisões sobre as ações na saúde deverão ser negociadas com
os representantes da sociedade, pois eles conhecem a realidade
da saúde das comunidades. É importante, então, concordar com
estes pensamentos e estendê-los aos enfoques e preceitos do PSE,
objetivando uma construção coletiva das ações voltadas para a
comunidade escolar.
Como pressupostos do PSE pode-se destacar a ampliação
intersetorial das ações executadas pelos sistemas de saúde e de
educação, visando à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes,
o fortalecimento do enfrentamento das vulnerabilidades no campo
da saúde, bem como, a promoção da comunicação, encaminhamento
e resolutividade entre escolas e unidades de saúde, assegurando as
ações de atenção e cuidado sobre as condições de saúde dos estudantes
(BRASIL, 2011).
Dentre as potencialidades do PSE, neste município, as
entrevistadas elencaram: a criação de vínculo com os professores,
com os coordenadores das escolas, com as crianças e os adolescentes;
a realização de avaliação, reavaliação e encaminhamento dos casos;
a ampliação do acesso à informação em saúde a estes participantes; e
permitiu a parceria com outros setores.
Com o PSE, a gente desenvolve as atividades com a mesma
escola, então, você acaba criando um vínculo com os professores, com
os coordenadores, com os alunos, e, ano a ano, a gente vai avaliando,
reavaliando [...] faz o encaminhamento dos casos [...] (PS1)
[...] a grande potencialidade é atingir essa clientela (dos
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adolescentes), porque eu acho que é uma clientela que não procura
as Unidades de Saúde [...] a parceria do HU, que é para as consultas
oftalmológicas, que a gente tem. A gente faz o teste de Snellen nas
escolas, e a gente não tinha nenhuma referência para encaminhar
essas crianças, e hoje tem o HU (GM1)
A gente vê (o PSE) como um cuidado integral [...] também
como forma de ampliar o acesso às informações de saúde para as
crianças, para os professores e para os pais. A gente visualizou isso
como uma continuidade, esse cuidado longitudinal, contemplando as
crianças (GM4)
Percebe-se, que a implantação do PSE, neste município,
permitiu a realização de uma atenção à saúde das crianças e
adolescentes, contemplando um público que muitas vezes, permanece
afastado dos serviços de saúde. Santiago et al. (2012) destacam
também em seus estudos que o PSE permitiu aos profissionais de
saúde a percepção do seu papel social de educador e possibilitou aos
adolescentes maior contato com a equipe da ESF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A percepção de intersetorialidade, por parte das entrevistadas,
encontra-se frágil, e elas não reconhecem as potencialidades que esta
diretriz representa, estando as ações intersetoriais centradas no setor
saúde.
Nesta perspectiva, esta pesquisa permitiu uma reflexão em
torno da importância de se trabalhar a intersetorialidade e o trabalho
em equipe nas ações do PSE, buscando, com isto, o aprimoramento
e o fortalecimento da atenção à saúde das crianças e adolescentes do
território adstrito, bem como, os dados obtidos poderão subsidiar
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e motivar as ações dos profissionais da saúde e dos gestores,
qualificando suas atividades no âmbito escolar.
Sugere-se a realização de outras pesquisas de avaliação
do PSE, incluindo no universo pesquisado a comunidade escolar,
objetivando ampliar a discussão e apontar os avanços e desafios que
este programa apresenta, sob o olhar de todos os atores participantes.
Sinaliza-se ainda a importância de que seja realizada uma devolutiva
para a gestão e as equipes, visando à discussão dos avanços e desafios,
na perspectiva de uma construção coletiva de propostas para uma
melhor operacionalização do programa no município.
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INTRODUÇÃO
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política
intersetorial do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação,
instituída pelo Decreto Presidencial nº 6.286 de 05 de dezembro de
2007 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 unem-se para
promover o desenvolvimento pleno deste público (BRASIL, 2015).
O presente estudo objetivou descrever a percepção dos
docentes das escolas públicas para a execução do PSE em Aracoiaba
no Ano de 2017, no intuito de analisar suas referências conceituais
de saúde e atividades, bem como as dificuldades encontradas para a
aplicabilidade.
Um dos motivos que nos levou à escolha desse tema foi
a sua complexidade, pois abrange vários níveis de escolaridade,
consolidando a parceria estabelecida entre os profissionais de saúde
e de educação com o intuito de trazer vantagens para todo o conjunto
de beneficiários e praticantes do Programa. Além disso, por ter sua
abrangência voltada para todo o ciclo escolar, desde creches e préescolas até o ensino médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos,
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procura trazer benefícios para todo esse grupo, e contribuir para
melhoria das escolas, desde que haja uma aplicação adequada do
PSE.
No Município de Aracoiaba, no estado do Ceará, o PSE
conta com um enfermeiro responsável pelo programa vinculado à
Secretaria de Saúde do Município, juntamente com um profissional
da Secretaria de Educação, apresentando referências conceituais
necessárias para a Estratégia Saúde da Família, para elaborar
mensalmente encontros e estabelecer estratégias para aplicação do
programa de acordo com o ciclo escolar do educando.
A realização desse estudo poderá contribuir com as escolas
para que elas realizem as formas de aplicação conforme as referências
conceituais de saúde, desenvolvendo as políticas intersetoriais do
PSE, com o compromisso de realizar todos os componentes inseridos
no programa, assim efetuando um atendimento de qualidade para
os educandos, e ao mesmo tempo os inserindo no programa, ao
desenvolver atividades voltadas para seu grupo e comunidade.
REFERENCIAL TEÓRICO
A parceria entre os setores Saúde e Educação, especialmente
no que diz respeito à implementação de programas de assistência à
saúde do escolar, existe desde o início do século XX (SILVA, 2016).
O PSE constitui-se em uma estratégia que procura fomentar a gestão
coletiva das ações de Saúde e Educação a partir da participação de
profissionais da Saúde, da Educação, dos educandos e da comunidade,
no território onde convivem (BRASIL, 2015).
A partir de 2013, com a universalização do Programa Saúde
na Escola, todos os municípios do país tornaram-se aptos a aderir
e pactuar atividades, número de educandos, escolas e equipes de
Atenção Básica. Podiam participar todas as equipes de Atenção
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Básica, e as ações foram expandidas para as creches e pré-escolas
(BRASIL, 2015).
O Programa Saúde na Escola visa à integração e articulação
permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria
da qualidade de vida da população brasileira. Tem como objetivo
contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de
ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O
público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica,
gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e,
de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos
(CEARÁ, 2017).
Levantamento do Ministério da Saúde mostra que 90% dos
municípios brasileiros já aderiram ao Programa Saúde na Escola. Mais
de 20 milhões de estudantes em 85,7 mil escolas serão envolvidos,
durante o novo ciclo de dois anos, em atividades como atualização
vacinal, prevenção à obesidade, cuidados com a saúde bucal, auditiva
e ocular, combate ao mosquito Aedes aegypti, incentivo à atividade
física e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)/
Aids. O programa contará com apoio de mais de 36 mil equipes da
atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) (CEARÁ, 2017).
Assim, a escola é um espaço privilegiado para práticas de
promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças.
A articulação entre escola e unidade de Saúde é, portanto, uma
importante demanda do Programa Saúde na Escola (BRASIL,
2015). Diante do contexto da integração entre as áreas da saúde e
da educação, existe uma concordância de que apropriados níveis
de educação estão relacionados com uma população mais saudável,
assim como uma população saudável tem maiores possibilidades de
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se apropriar de conhecimentos da educação (CASIMIRO; FONSECA;
SECCO, 2014).
Dessa forma, o ambiente escolar é considerado um espaço
adequado para expandir e efetuar práticas promotoras de saúde,
cuidados preventivos e desempenho de educação para saúde, visando
à melhoria da qualidade de vida da sociedade.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem
qualitativa. O estudo descritivo tem o propósito de observar, retratar,
investigar, categorizar e interpretar aspectos de fatos ou fenômenos
que buscam frequências, particularidades, ligações e associações
entre variáveis. O estudo exploratório se propõe a oportunizar maior
familiaridade com os obstáculos, tornando- os mais explícitos, tendo
um planejamento flexível (MINAYO, 2013).
A abordagem qualitativa é adequada para a interpretação
de questões e representações particulares em relação a alguns
fenômenos, construídos com base em valores, o que não pode ser
reduzido a variáveis operacionais (MINAYO, 2013).
A pesquisa foi desenvolvida em 25 escolas públicas na cidade
de Aracoiaba, divididas em 03 polos: o polo I com 12 escolas; o polo
II com 06 escolas; e o polo III com 07 escolas. Essas escolas abrangem
as seguintes modalidades: Creches; Pré-escolas; Ensino Fundamental
em 9 anos; Educação de Jovens e Adultos; Reforço Escolar, Programa
Mais Educação; e Atendimento Educacional Especializado. Porém,
nem todas as escolas possuem todas as modalidades de ensino.
A população do estudo constava de 370 professores, que se
dividiam em 03 polos: polo I com 115 professores; polo II com 82
professores; e o polo III com 173 professores.
Os critérios de inclusão da pesquisa foram: ser professor
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efetivo de escola cadastrada no PSE e que ministrasse aulas no ensino
fundamental. Foram excluídos os professores que estavam afastados
de suas atividades por algum motivo legal no período da coleta de
dados.
A coleta de dados foi realizada entre os meses de fevereiro
a abril de 2017 e deu-se por meio de aplicação de entrevista
semiestruturada e permissão para gravação das falas, com o auxílio
de um gravador. O instrumento foi composto por perguntas acerca da
percepção sobre os componentes, a intersetorialidade e os desafios na
aplicação do Programa. Foi utilizada a técnica de saturação das falas
no fechamento do número de participantes do estudo, totalizando 37
docentes.
Para validação deste instrumento, foram realizadas duas
entrevistas com dois docentes, para compreensão e ajustes quanto aos
assuntos abordados. Estas entrevistas não fizeram parte do estudo.
As entrevistas gravadas foram transcritas na íntegra
considerando as características linguísticas dos participantes. Os
depoimentos foram analisados utilizando-se a técnica da Análise de
Conteúdo Temática proposta por Minayo (2013), que é composta
pela pré-análise, quando se tem uma visão do conjunto e do material
analisado apreendendo as suas particularidades; a exploração do
material quando foram elaborados pressupostos iniciais que serviram
de baliza para a análise e interpretação do material; e o tratamento
dos resultados, inferência e interpretação, quando foi definida a
forma de classificação inicial e determinados os conceitos teóricos
que orientaram a análise. Os resultados obtidos foram comparados
com achados de outros estudos e analisados à luz da literatura sobre
o tema.
O projeto de pesquisa foi desenvolvido de acordo com as
determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde (BRASIL, 2012), que trata dos aspectos éticos em pesquisa que
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envolve seres humanos e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Saúde Pública do Ceará, sob Parecer Consubstanciado
nº 1.880.246.
Foi solicitada a assinatura do Termo de Anuência do
Secretário de Educação do Município, que autorizou a realização do
estudo e o acesso aos estabelecimentos.
Os sujeitos participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, dando ciência da participação voluntária, do não
recebimento de remuneração, da inexistência de riscos físicos pela
participação no estudo, bem como dos seus benefícios. Os riscos
de caráter não físico referiram-se à possibilidade de desconforto
em responder questões sobre a prática profissional dos envolvidos,
e foram minimizados pela garantia da confidencialidade das
informações.
Para assegurar a preservação da identidade das instituições,
os participantes foram representados no estudo pela letra D (docente)
e números, obedecendo a sequência da realização das entrevistas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo foi realizado com 37 docentes que tinham
idade entre 36 a 57 anos, sendo 31 do sexo feminino e 06 do sexo
masculino. Quanto ao estado civil, 20 eram casados, 09 solteiros, 07
divorciados e 01 viúvo. Dentre os docentes, 34 tinham uma ou mais
especializações e 03 tinham somente a graduação. A renda variou de
R$ 1.300,00 a R$ 10.000,00 com média de R$ 3.030,00.
A discussão sobre os resultados alcançados com a pesquisa
decorre da análise das falas dos docentes, quando esses relatam o
contexto do Programa Saúde na Escola. Dessas expressões, foram
extraídas as categorias que são expressões homogêneas, sintetizando
as causas comuns sobre a aplicabilidade do programa.
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Segundo Minayo (2013), as categorias decorrem da análise da
fala, das expressões comunicadas nas entrevistas; e a categorização
pode ser realizada previamente como pode surgir a partir da análise
do material de pesquisa. Os critérios para a categorização foram a
análise das expressões temáticas. Para que se possa ter uma categoria
é importante garantirmos que elas sejam homogêneas.
Diante disso selecionaram-se três categorias: 1) A prática
dos componentes no Programa Saúde na Escola: o olhar do docente;
2) Intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: contribuições
dos docentes; 3) Operacionalidade do Programa Saúde na Escola:
desafios encontrados pelos docentes.
A prática dos componentes no Programa Saúde na Escola: o olhar
do docente
As ações previstas como essenciais no PSE variam de acordo
com o nível de ensino e estão compreendidas em três componentes:
Componente I está relacionado à avaliação das condições de
saúde; Componente II refere-se à promoção da saúde e prevenção
das doenças e agravos; e o Componente III engloba a capacitação
permanente dos profissionais de saúde e educação (BRASIL, 2015).
Em relação à aplicabilidade do componente I, avaliação das
condições de saúde, obteve-se como resposta dos docentes uma boa
aplicação do programa nas escolas. Os componentes são aplicados
pelos profissionais de saúde da ESF, dentre eles o enfermeiro,
destacando as ações de imunização, da escala de snellen, da saúde
bucal, das medidas antropométricas, além de informações sobre
parasitoses e prevenção de doenças como a hanseníase. Com esses
resultados, as avaliações das condições de saúde, com a realização
dos itens considerados obrigatórios, são executadas pela maioria dos
profissionais, como expressam as falas:
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Vejo que o programa tem ações como vacinas, cuidado
auditivo e dental, medidas de peso e altura, e isso faz controle melhor
dos alunos para manter vida saudável (D33).
É uma equipe multiprofissional que participa do programa
e quando nem sempre vêm todos, mas a enfermeira sempre está
presente organizando o fluxo de atendimento juntamente com os
professores (D27).
O componente I refere-se à avaliação das condições de
saúde e ocorre com a realização das seguintes atividades: avaliação
antropométrica; promoção e avaliação da saúde bucal; avaliação
da situação vacinal. Há também itens optativos desse componente
que são identificar nos educandos possíveis sinais de alteração na
audição, na linguagem oral, e de agravos em doenças em eliminação
(BRASIL, 2015).
No que se refere ao componente II, promoção de saúde e
prevenção de agravos, tal componente é voltado para a educação em
saúde e abrange os temas: alimentação saudável, sexualidade, saúde
bucal, entre outros. Assim, cabe ao programa desenvolver ações de
acordo com a faixa etária, prevenindo possíveis agravos à saúde,
como referem os discursos:
Aqui tem palestras sobre vários assuntos e nós apresentamos
na sala de aula, isso é de acordo com o que o programa passa para
nós professores (D18).
Quando os profissionais do PSF vêm, tem vez que eles juntam
a meninada e falam de um pouco de tudo, como alimentação,
escovação dos dentes, sempre é dinâmico esse momento (D32).
Os entrevistados de um estudo no Pará, Brasil, indicaram a
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frequência das ações realizadas segundo componente estratégico:
a avaliação antropométrica, verificação da situação vacinal e
promoção de segurança alimentar e promoção da alimentação
saudável, seguidas da avaliação da saúde bucal e promoção das
práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas foram as ações
privilegiadas (SILVA-SOBRINHO et al., 2017).
No Componente II, promoção da saúde e prevenção de
agravos, a Estratégia Saúde da Família junto à escola elaboram ações
promovendo a saúde. Cada modalidade de ensino tem temáticas
que necessitam ser abordadas, nas creches, pré-escolas, no ensino
fundamental e médio, sendo direcionadas à alimentação saudável,
saúde sexual, abandono de drogas, promoção de atividades corporais,
entre outras que devem ser realizadas de acordo com a necessidade
dos educandos, escola e comunidade, adequando-se à faixa etária do
indivíduo a ser abordado (BRASIL, 2015).
Apesar de ocorrer várias estratégias voltadas para a
aplicabilidade do componente III, referentes à formação, ficou evidente
a não aplicação desse componente junto aos docentes. Constatouse ainda a necessidade de maior interação entre os profissionais da
saúde e educação, incluindo os gestores, para propiciar a capacitação
necessária ao desenvolvimento das atividades previstas no programa
e garantir o caráter intersetorial das ações, como mostram os relatos:
Ter um contato maior dos profissionais da saúde com os
da educação, para repassar mais informações para a gente, uma
cobrança dos coordenadores, diretores, secretários tanto da educação
como da saúde, mas primeiramente capacitasse a gente pra poder
estar cobrando, pois não há como eles cobrarem algo que não foi
repassado (D36).
Sinto falta de treinamentos para nós professores e acho que
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isso poderia ser melhor viabilizado pelos coordenadores do serviço,
inserindo projetos de ensino também para os docentes (D11).
A ausência de processos de capacitação de todos os
profissionais para a prática intersetorial, bem como para atuar no PSE,
é um dos fatores observados que dificultaram a operacionalização da
intersetorialidade (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017).
O Componente III, da formação, deve ser presente desde
os gestores aos educandos, ser trabalhado em todas as formas de
governo: Federal, Estadual, Municipal, tornando obrigação dessas
esferas a sua realização. Existem vários modelos de formação que são:
formação do Grupo de Trabalho Intersetorial; formação de jovens
protagonistas para o PSE por meio da metodologia de educação de
pares em que se valoriza o jovem como protagonista na defesa dos
direitos à saúde; formação de profissionais da saúde e da educação;
cursos de educação a distância; também os cadernos temáticos do
PSE (BRASIL, 2015).
A instituição do Grupo de Trabalho Intersetorial mostra-se
fundamental no processo de articulação saúde-educação. As ações
integradas, processos de formação e inclusão do PSE nos Projetos
Políticos Pedagógicos das unidades escolares são considerados
resultados esperados, com vistas à articulação e interação entre as
redes (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017).
A educação em saúde interpessoal é indiscutivelmente efetiva
quando praticada por profissionais bem treinados. São necessários
para sua implementação planos estratégicos com a identificação dos
problemas a serem enfrentados, das características do público a ser
contatado, de meios de comunicação adequados, assim como do seu
acompanhamento e avaliação (SILVA-SOBRINHO et al., 2017).
O componente III é a chave para os componentes anteriores.
Necessita ser aplicado corretamente para não prejudicar as outras
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ações. Assim, não se pode realizar uma ação corretamente sem haver
a formação que instrumentalize a execução das atividades.
Intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: contribuições
dos docentes
O PSE é uma estratégia para a integração e a articulação
permanente entre as políticas de educação e de saúde. Seu propósito
é ampliar as ações de saúde dirigidas aos alunos da rede pública
de ensino, articulando as redes públicas básicas de saúde e da
educação, contribuindo para a formação integral dos estudantes e
desenvolvendo ações de prevenção, promoção e assistência à saúde.
Além dos setores educação e saúde, o PSE prevê a participação de
outros setores e atores, conforme a organização de cada território. A
integralidade, a territorialidade e a intersetorialidade são princípios
que fundamentam o Programa (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA,
2017).
Para a aplicação do PSE, os depoimentos dos docentes
desse estudo indicam um esforço para mobilização das atividades
do Programa. No entanto, a condução dessas atividades ocorre de
forma diversificada, nem sempre realizada em conformidade com
o prescrito na Política em relação à totalidade das ações indicadas.
Assim, a contribuição dos docentes é diversa e pode não alcançar as
ações previstas no programa de modo articulado.
Outra evidência expressa relaciona-se aos métodos utilizados
pelos docentes na aplicação do PSE para elaborar as estratégias
de promoção à saúde, quais sejam: palestras, exposição de vídeos,
breves relatos sobre a saúde no período de aula e realização de
projetos. Além desses, há também outros métodos utilizados com
menor frequência, como: pesquisas, elaboração de folders, debates,
slides, pesquisas em revistas, resolução de dúvidas quando aparecem
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junto aos educandos, rodas de conversas, exposição de gravuras,
miniteatros, entre outros. Referem sempre estar tentando adequar os
elementos da saúde aos seus planos pedagógicos, inserindo conteúdos
nas aulas que preparam para seus alunos, como evidenciam as falas:
Faço uso de debates, palestras, folders, uso revistas e
orientações pedagógicas (D13).
Costumo trabalhar de acordo com o que tem disponível tanto
na saúde como na educação, trabalhamos com vídeos, o material
didático, e quando precisamos de algo para mostrar aos alunos tipo
camisinha quando falamos de DST, vamos até a unidade (de saúde)
atrás do material, e de acordo com a nossa necessidade tornando mais
atrativo possível ao educando (D7).
A participação efetiva das equipes escolares poderia colocar
em evidência temas que levam a uma consciência mais crítica e
participativa dos alunos, uma vez que se espera do profissional da
educação a expertise de uma educação emancipadora (SOUSA;
ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017). A presença dos docentes é essencial
para a continuidade do programa, para vincular o educando e
a comunidade. No entanto, eles precisam se conscientizar da
necessidade de buscar cursos de capacitação, para exercer o
programa conforme suas referências conceituais. Dessa forma,
podem desenvolver o processo de ensino-aprendizagem por meio
de uma metodologia ativa, compartilhando saberes e articulando
práticas pedagógicas diferenciadas e efetivas.
Em seus discursos, os docentes relataram contribuir da forma
como são solicitados e de acordo com as necessidades apresentadas
pelos educandos. Demonstraram a falta de iniciativa por alguns
colegas, mas se reconheceram como atores importantes no programa,
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por conseguirem disseminar conhecimentos entre os alunos.
Referiram ainda situações em que alguns casos, devido à abertura,
conseguem estabelecer vínculos de confiança com os educandos, se
tornando seus confidentes, como expressam os entrevistados:
Contribuo da forma como solicita minha ajuda (D10).
Nós contribuímos respondendo e orientando o educando
de acordo como surge a necessidade, pois muitas vezes somos mais
procurados para tirar dúvidas do que até mesmo os próprios pais de
alguns, por nós termos um diálogo presente e vermos eles no nosso dia
a dia criamos um elo de confiança, já tive educandos que chegaram
até mim primeiro para falar que estavam grávidas antes de falar
paras os pais me pedindo, pra ajudar ela a contar a notícia para seus
pais (D15).
As atribuições do programa são: promover a saúde, cultura e
paz; prevenir agravos de saúde; articular as ações do SUS; contribuir
para a formação integral dos educandos; promover cidadania;
direitos humanos; fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades
no campo da saúde; promover a Intersetorialidade entre as escolas e
as Estratégias de Saúde da Família para melhorar a situação de saúde
dos educandos; fortalecer a interação comunitária, entre outras
atribuições que competem ao PSE (BRASIL, 2015).
Observa-se nos depoimentos a existência de possíveis
fragilidades e limitações na articulação e integração intersetorial. O
entendimento dos papéis e responsabilidade é pouco diferenciado
pelos sujeitos do estudo, ressalvando a necessidade de um
planejamento delineado, a fim de integrar todas as áreas que agregam
esta política pública.
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Operacionalidade do Programa Saúde na Escola: desafios encontrados
pelos docentes
O principal desafio relatado pelos docentes para realizar
o PSF foi a ausência de supervisão das Secretarias de Saúde e de
Educação para a aplicação do programa. Ademais, foi citado que
deveria ter maior interação das equipes da escola e da saúde, pois a
frequência com que ocorrem as atividades do PSE é escassa durante
o ano, deixando o acompanhamento do educando parcial. Tal fato
acontece pela ausência de um cronograma que sistematize as reuniões
e atendimentos na escola. Ainda foi referido que a família quase não
está presente nas atividades. As falas que se seguem apontam esses
achados:
Gostaria que os coordenadores estivessem mais presentes,
buscando de todos mais desempenho no programa (D17).
Quase não vejo esses profissionais (de saúde), mas se atuasse
com maior frequência seria bastante importante para crescimento
tanto da escola como do aluno e também envolvesse a família dos
alunos [...] (D05).
Seria bom que as equipes tivessem uma participação mais
ativa, isso ajudaria muito ao desenvolvimento do programa (D12).
Não sabemos quando o pessoal da ESF vem, não existe
cronograma exato e às vezes fica difícil de manter a ordem e auxiliar,
pois sempre estamos em aula e o tempo é curto para fazermos todas
as atividades, como reuniões e as assistências do programa (D29).
Destaca-se o valor do apoio dos gestores estaduais e
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municipais, da área de Educação e Saúde, pois se trata de um
processo de adesão que visa à melhoria da qualidade da educação e
saúde dos educandos, que se dará à luz dos compromissos e pactos
estabelecidos por ambos os setores (BRASIL, 2015).
Pesquisa efetuada no Rio de Janeiro evidenciou que entre as
dificuldades apontadas, a intersetorialidade ainda se apresenta como
o desafio a ser vencido para a execução do programa nas áreas de
abrangência. Este desafio acompanha a necessidade de sensibilização
e fortalecimento das relações entre os profissionais dos equipamentos
de saúde, educação, assistência social e outros parceiros, na sua rede
de referência e territorialização. Reuniões locais, com periodicidade,
em suas respectivas áreas, e um sistema de informação único para o
programa, que possibilite seu uso em tempo oportuno pelas secretarias
envolvidas, são apontados como estratégias e recomendações para o
enfrentamento dessa problemática (FONTENELE et al., 2017).
Se a entrada da equipe de Atenção Básica na escola for
organizada de maneira coletiva entre Saúde e Educação, com a
inclusão das famílias e dos responsáveis e o envolvimento dos
educandos, aumenta-se o compromisso dessa comunidade com o
enfrentamento das vulnerabilidades sociais para cotidianos mais
prazerosos (BRASIL, 2015).
Os docentes desse estudo também apresentaram como
obstáculos para realização das ações do PSE a falta de material e de
um espaço na escola para o profissional da saúde, que raramente
existe no ambiente escolar, proporcionando um cuidado integral aos
estudantes, conforme verificado nas falas a seguir:
Tudo é muito difícil, não temos material suficiente para
trabalhar (D3).
O principal desafio é a falta de um espaço para os profissionais
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da saúde, eles chegam, se instalam na direção, e acaba atrapalhando
o fluxo da escola, e uma programação para estarmos a par do assunto
e nos prepararmos para estar recebendo eles na escola e podermos
trabalhar em harmonia (D27).
Em um estudo realizado no Nordeste brasileiro foram referidas
como dificuldades a falta de recursos financeiros e materiais e a
escassez de tempo entre os profissionais para realizar o planejamento
e as atividades de forma conjunta (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA,
2017).
O desenvolvimento das ações intersetoriais da educação
está associada à responsabilidade e à integralidade, já a saúde está
associada ao diálogo e também à responsabilidade e à integralidade.
Tais fatores são importantes para a composição desses dois setores
com o intuito de desenvolver a intersetorialidade. As principais
dificuldades encontradas no trabalho intersetorial do PSE, na
educação, são a articulação de atores, a tomada de decisões e a
integração dos setores; já na saúde são a conciliação de agenda, as
articulações de atores e a rotatividade de representantes (FERREIRA
et al., 2014).
Outro problema exposto pelos docentes entrevistados é
que o PSE é pouco divulgado entre os membros da escola, não é
promovida a capacitação, e, consequentemente, o conhecimento
sobre o programa torna-se superficial, conforme referem os relatos:
Seria conveniente e desafiador um planejamento direcionado
a orientar nós docentes, para estar habilitado a realizar práticas de
saúde voltadas ao programa e um incentivo para os professores (D09).
Os conhecimentos em relação a esse programa são poucos até
porque quase não acontece rotineiramente na nossa escola [...] (D23).
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Meus conhecimentos são superficiais, conheço por cima que
tem acompanhamento bucal, acompanhamento visual, as palestras,
mas com uma frequência mínima que às vezes se passa até por
despercebido (D18).
O processo de formação dos gestores e das equipes de
Educação e de Saúde que atuam no PSE é um compromisso das
três esferas de governo e deve ser trabalhado de maneira contínua,
permanente e orientado pelas necessidades de formação para a
transformação das práticas (BRASIL, 2015). O Ministério da Saúde
junto ao Ministério da Educação formam uma parceria, fazendo
com que ocorra o fortalecimento entre os setores ocasionando a
intersetorialidade defendida pelo SUS, meio de como responsabilizar
os dois setores, que têm hábitos de trabalhar isoladamente, fazendo
com que trabalhem um ao lado do outro (CAVALCANTI; LUCENA;
LUCENA, 2015).
Diante do cenário estudado, percebe-se que não há um
alinhamento nas ações e que isso reflete no desenvolvimento das
atividades, desencadeando a necessidade de maior integração entre
os gestores de saúde no planejamento e execução das estratégias que
potencializem a aplicabilidade do PSE de maneira efetiva e contínua.
Tais planos de ações necessitam abordar as questões do quantitativo
de profissionais, evitando a sobrecarga de trabalho e promovendo a
articulação dos setores saúde e educação no exercício das atividades
atribuídas ao programa.
Além disso, o estabelecimento de um cronograma conjunto
que seja conveniente para ambos os setores fará com que as tarefas
priorizadas sejam cumpridas, assim proporcionando avanço na
situação de saúde do município. Dessa forma, pode ser superada a
fragmentação e se promover uma atenção permanente e incorporada
de modo rotineiro no ambiente educacional, possibilitando melhoria
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nas ações de promoção da saúde voltadas para comunidade estudantil
e seus familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na percepção dos docentes a aplicabilidade dos componentes
I e II do PSE foi considerada com bons resultados. No que se
refere ao componente III, a formação, este não é alcançado, e
unanimemente os docentes referem que esse componente não é
aplicado como preconiza o programa. Assim, há uma repercussão
importante e comprometimento, pois por mais que realize as ações
dos componentes I e II, existe neles uma lacuna de conhecimento
significativo, prejudicando sua aplicabilidade. Com isso, é
fundamental que ocorra a capacitação de todos os profissionais
envolvidos no programa para o seu esclarecimento.
Os docentes relatam que a aplicabilidade do programa é
descontínua devido às poucas visitas da equipe da saúde na escola,
ocasionando a baixa interação dos profissionais da saúde com os
da educação. Assim, ocorre prejuízo no cerne do programa que é a
intersetorialidade.
Em relação à contribuição dos docentes, esta acontece da
maneira como eles podem e de acordo com as suas possibilidades
e os recursos de que dispõem, tentando desempenhar seu papel da
melhor forma possível. Sendo assim, na tentativa de aplicarem o
programa, fazem uso dos métodos educativos, que vão encaixando
no plano pedagógico, para poder inserir a temática da saúde de
forma continuada para os educandos.
Os principais desafios relatados foram a ausência de supervisão
das secretarias de saúde e de educação, e de um cronograma
que congregue atividades dos dois setores, bem como a falta da
interação do núcleo gestor da escola, de capacitação e de material, e
220 | Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais

a inexistência de um espaço na escola voltado para as ações a serem
realizadas pela saúde, com o intuito de não comprometer a rotina da
escola.
Como limitação do estudo, pode ser apontada a utilização
apenas da técnica da entrevista, porém os relatos conseguiram
esclarecer o objetivo proposto pela pesquisa. Sugere-se que a
observação direta seja utilizada e a inclusão dos alunos como
participantes, com intuito de aprofundar o objeto do estudo com
maior fundamentação na realidade em que os sujeitos estão inseridos.
Diante do exposto, faz-se necessário o apoio em conjunto de
todos os atores do PSE, gestores, educadores e profissionais da saúde,
com intuito de potencializar a operacionalização do Programa no
âmbito municipal, assim indo ao encontro das normas e objetivos
preconizados pelo SUS. Ademais, aconselha-se a institucionalização
do Grupo Trabalho Intersetorial; adoção nas áreas da educação e
saúde de planos de ações preestabelecidos no procedimento políticogerencial; criação de indicadores que possibilitem a avaliação do
Programa de modo sistemático; bem como a realização de estratégias
de capacitação permanente para o trabalho intersetorial para todos
os protagonistas envolvidos.
Tais recomendações partem da análise dos discursos que
evidenciaram as percepções dos docentes acerca do vivido em
suas práticas na aplicabilidade do PSE e podem possibilitar que o
desempenho de suas atividades seja baseado em conhecimentos
significativos que conduzam ao aprimoramento da prática do PSE,
com vistas à realização de ações efetivas de promoção da saúde para
os escolares, a família e a comunidade.
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INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
(PNEPS) transcende a ideia de que a transformação dos processos
educativos do sistema de saúde seja eminentemente técnica. A
plenitude da legislação envolve mudanças nas relações individuais
e institucionais, nos processos e nos atos de saúde. Busca contribuir
para a transformação dos processos formativos, das práticas
pedagógicas e das práticas de condução do sistema e dos serviços de
saúde (BRASIL, 2014).
A Educação Permanente em Saúde (EPS) impulsiona as ações
educativas voltadas para uma concepção de trabalho no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante uma aprendizagem
contínua e diária direcionada ao indivíduo e à coletividade. É
entendida, também, como uma opção pedagógica para resolução
dos problemas da comunidade e como embasamento das práticas
inerentes aos serviços de saúde. Está voltada para a formação e o
desenvolvimento de trabalhadores do setor saúde, assim como vem
a ser uma política de educação em saúde destinada aos usuários do
SUS (CECIM; FERLA, 2006; BRASIL, 2014).
Em seu processo, a EPS envolve ações de gerenciar, cuidar,
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educar por meio da reflexão crítica do cotidiano do trabalho, buscando
produzir mudanças no modo de pensar e agir da equipe de saúde. Os
gestores devem estimular e conduzir os processos de mudanças no
trabalho em busca de soluções criativas e resolutivas, impulsionando
o processo de inovação e aprendizagem na reorganização do processo
de trabalho (MEDEIROS, 2010).
A EPS contribui para a formação da consciência crítica
das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua
realidade, e estimula a busca por soluções de tais problemas, da mesma
maneira que contribui para uma organização das ações em nível
individual e coletivo. Assim, compreender, ampliar e transcender
este processo para uma prática interdisciplinar é o caminho para
vislumbrar melhoria no cuidado prestado à população, a fim de
torná-la promotora da sua saúde (BATISTA; GONÇALVES, 2011).
A Promoção da Saúde 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 no nosso País. Busca criar alternativas
que reduzam as situações de vulnerabilidade por meio da equidade,
participação e controle sociais na gestão das políticas públicas
(BRASIL, 2010).
A interface entre EPS e Promoção da Saúde consolidase com a criação de novas práticas de saúde, inclusive formativas,
nos espaços institucionalizados, compreendendo esse novimento
de criação como algo que é inerente ao cotidiano dos serviços e da
gestão em saúde, tendo na educação permanente, um instrumento
privilegiado de ampliação da qualidade da análise da realidade e
da construção de ações de promoção da saúde e de cuidado, num
contexto de democratização da gestão e das relações de trabalho
(TESSER et al., 2011; MEYER et al., 2013).
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) busca substituir o
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modelo de atuação em saúde por um que não se limite à medicina
curativa tradicional, com outras formas de atuação, que consigam
inferir de forma positiva a dinâmica social das populações. Em
sua práxis, procura implementar novas práticas de atenção à
saúde, inovando conceitos sobre o processo saúde e doença, em
busca pela saúde e qualidade de vida dos indivíduos (LIMA, 2005;
MAGALHÃES, 2011).
Vislumbra-se, portanto, que os profissionais da equipe de saúde
da família possuam perfis adequados e sejam conhecedores de suas
atribuições. Além disso, é necessário que esses profissionais busquem
atualizar-se e capacitar-se, para que haja um bom funcionamento
de seus processos de trabalho e que as ações desenvolvidas por eles
ocorram em conformidade com o que preconiza a ESF.
Desta forma, espera-se que a EPS possa facilitar o envolvimento
dos profissionais e proporcionar uma troca de saberes e uma reflexão
das práticas no serviço. Ressalta-se, contudo, a importância de todos
os profissionais conhecerem as diversas práticas educativas e que
estas possam motivá-los na participação da EPS. Nesse sentido, a EPS
traz um aspecto inovador nas maneiras de promover a qualificação
dos profissionais da saúde, uma vez que toma o próprio processo de
trabalho, ponto de análise e ambiente de constatação de capacidades
e verificação de transformações (SANTOS; COUTINHO, 2014).
Percebe-se que a EPS constitui estratégia fundamental às
transformações do trabalho em cada setor, para que venha a ser
lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e
tecnicamente competente. Colocar a EPS na ordem do dia para o SUS
pôs em nova evidência o trabalho da saúde, um trabalho que requer:
trabalhadores que aprendam a aprender; práticas cuidadoras; intensa
permeabilidade ao controle social; compromissos de gestão com a
integralidade; desenvolvimento de si e dos coletivos institucionais e
políticos que compõem a saúde. Implica também no surgimento de
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práticas concretas de cuidado em relação às pessoas e às coletividades
no ensino e na produção do conhecimento (CECCIM, 2005).
Os profissionais que atuam na atenção básica devem
abrir caminhos que possam permear ensinamentos nos quais se
processem mudanças no modo de atuar na saúde da população. Para
isso, torna-se necessário repensar novas práticas que fortaleçam as
ações de saúde, sob a égide da melhoria da saúde individual e coletiva
(OROFINO, 2011). No entanto, percebe-se que os profissionais de
saúde que atuam nestes serviços vêm enfrentando reflexões críticas
e profundas em sua formação pessoal em saúde, com o intuito de
introduzir inovações pedagógicas no processo ensino-aprendizagem,
buscando, desta feita, redefinir suas práticas cotidianas.
Partindo desse pressuposto, a proposta desse trabalho é
resgatar a Prática de Educação Permanente em Saúde na atenção
básica, reconhecendo o seu valor para a qualificação e aprimoramento
dos processos de trabalho, os quais ainda se encontram, muitas vezes,
padronizados ou regidos por condutas inflexíveis e burocráticas. Para
tanto, propõe- se o emprego de metodologia ativa e dialógica.
A prática dialógica da educação no trabalho corresponde à
proposta da integralidade, ao favorecer o reconhecimento dos saberes
dos usuários e trabalhadores, acerca de situações concretas da vida e
do processo saúde-doença-cuidado (ALVES, 2005).
Este estudo pretende relatar as experiências vivenciadas pela
equipe de saúde da família, utilizando a EPS, por meio da metodologia
ativa “Tecendo Diálogos” que tem como princípio a problematização
em três círculos de diálogos: o diálogo do Sentir-se Bem, do Bem
Conviver e do Bem Fazer.
Dialogando a partir da problematização
Tecendo diálogos é uma proposta metodológica de formação
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do Curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde, fundamentada
na estrutura da EPS, seguindo a estratégia da metodologia
problematizadora. Seguem-se os princípios da educação popular de
Paulo Freire, mas agrega a contribuição de novos autores para fazer
frente aos desafios do atual cenário social, cultural e político da saúde
pública no Brasil. Nesta perspectiva, a proposta metodológica, para
etapa formativa III do CTACS, segue as diretrizes da PNAB/2012
(SANTOS; BARBOSA, 2015).
Por meio da problematização, baseada nos três níveis de
diálogo, utilizam-se técnicas de facilitação da expressão oral, debates
e dinâmicas de descontração e integração de grupo, tais como:
confecção de painéis, vídeos, dramatizações, músicas, poesias,
vivências com o propósito de mobilizar a positividade e o ânimo do
grupo.
Na concepção de Freire (2011), a educação problematizadora
insere a realidade dos sujeitos no contexto educativo mediante
a valorização do diálogo, da reflexão e da criatividade de modo a
construir a libertação.
Na problematização, compreendem-se como problemas
situações geradoras de insatisfação nas pessoas, algo que não vai
bem e que poderia ser diferente. Nesta perspectiva, o problema é
encarado como oportunidade para enxergarmos alternativas novas
e abre possibilidades para que possamos agir e sentir diferente. O
problema implica em mudança externa e interna após um processo
de incômodo ou insatisfação da situação abordada (SANTOS;
BARBOSA, 2015).
A valorização do diálogo é a ideia central da metodologia
ativa proposta no intuito de ressignificar o aprendizado na EPS. A
característica central do diálogo é criar algo novo, como um processo
de mão dupla, em que cada pessoa não tente tornar comuns certas
ideias ou fragmentos de informação previamente absorvidos. Ao
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contrário, pode-se dizer que os interlocutores estão fazendo algo em
comum, ou seja, criando juntos algo novo (BOHM, 2005).
Dialogar para criar algo novo, para elaborar soluções de
problemas de forma compartilhada, coletiva, buscando ouvir sem
manipular, livre de preconceitos, sem tentar prevalecer um ponto
de vista único ou influenciar o outro. Criar algo novo por meio do
diálogo é criar algo que surge numa conversa e nas ações, em que não
há adesão definitiva às suas próprias ideias. (BOHM, 2005; SANTOS;
BARBOSA, 2015).
Desta forma, Santos e Barbosa (2015) buscaram criar
oportunidades para explicar os diferentes modos de entender uma
realidade vivida, de conceber a prática e de se relacionar, buscando
ampliar as visões do cotidiano do trabalho e, para tanto, propuseram
o uso da metodologia da problematização centrada em três níveis de
Diálogo na EPS:
Diálogo do Bem Fazer – A conversa flui e inclui a escuta dos
diversos pontos de vista das pessoas sobre o que as incomoda/aflige
no processo de trabalho, em termos de sua divisão, organização e
fundamentos do conhecimento técnico, etc. Nesse nível de diálogo,
buscamos compreender os por quês? implicados na situaçãoproblema a partir de uma diversidade de olhar, explicitando o que
contribui para manter a situação e o que contribui para superar a
maneira de fazer, que não vem dando certo. Compartilhar de vista
amplia a visão do grupo em criar soluções para dar conta dos desafios
e identificar os não-saberes e apontar os conhecimentos necessários
para encontrar a solução.
Diálogo do Bem Conviver – Cada pessoa tem sua forma
singular de vivenciar e sentir o que o grupo precisa compreender
e respeitar. As formas de sentir geram posturas que influenciam o
fluxo de comunicação, as decisões tomadas, e colabora para criar
o clima da organização, que pode ser leve, denso, tenso, alegre,
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a depender de como cada um vivencia a situação. Esse nível de
diálogo inclui conversar sobre o essencial, ou seja, evidenciar o
sentido do trabalho, de como cada um se sente diante da situação.
A comunicação direciona-se para compreender os para quês?,
relacionados à situação-problema. É preciso dar oportunidade para
cada um expor o sentido do trabalho para que se tenha a dimensão
do problema sem minimizá-lo, superdimensioná-lo e desvalorizá-lo.
O ponto central é o sentido ético-político e os valores implicados
na situação, buscando maior responsabilização de cada um com o
resultado final. O simples compartilhar de sentidos e significados já é
suficiente para ressignificar o seu trabalho e gerar sua transformação
e evidenciar para o grupo os valores importantes a serem preservados
nas diversas situações.
Diálogo do Sentir-se Bem – Nesse nível de diálogo, incluímos
oportunidades para conhecer e reconhecer o valor de cada um na
produção para o grupo. Nesse nível, as conversas se direcionam para
o reconhecimento do outro, para evidenciar as diferenças e perceber
a sua necessária complementaridade. Aqui, inclui-se não apenas o
ponto de vista do outro sobre a questão, mas sim o ser do outro, o seu
valor para o grupo. Ocorre que temos muitas dificuldades de elogiar
alguém e reconhecer sua contribuição singular para a coletividade.
Somos propensos a fazer críticas, evidenciar os erros e defeitos e
silenciar em relação aos acertos e às qualidades, seja individual
ou coletivamente. Reconhecer o outro e celebrar as conquistas
individuais e coletivas é fonte de uma intensa energia criativa e
colaboradora para a criação de laços saudáveis no grupo e se torna
uma alavanca que mobiliza o grupo para encontrar soluções. Os
resultados direcionam para compreender os para quem? as soluções
das situações-problemas são importantes, dentro do ponto de vista
individual ou coletivo.
De acordo com as autoras, para problematizar a realidade,
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[…] é preciso reconhecer as premissas que
possibilitam o diálogo acontecer. Incluir
na comunicação os três níveis de diálogo é
criar um fluxo de ideias, que confluem para
criação de solução na direção do fazer bem,
do conviver bem e do sertir-se bem. Dialogar,
incluindo os três níveis, não significa mudar
de assunto. Significa incluir essas tonalidades
na conversa, porque esses níveis nascem
inter-relacionados (SANTOS; BARBOSA,
2015).
Esta proposta metodológica não se fundamenta nos esquemas
de ensino-aprendizagem ditos tradicionais, embasados na realidade
de que há alguém que ensina e detém o saber, e outros que assimilam
passivamente o aprendizado. A presente proposta fundamentase na construção de um saber coletivo, interativo e original. Tal
abordagem prescinde do estabelecimento de diálogos em equipe,
reelaborando conceitos, experiências e na troca de ideias pessoais,
tornando o ambiente pedagógico frutífero em conhecimento. A EPS,
nos moldes da problematização, configura-se como uma estratégia
que proporciona momentos lúdicos, fecundos de reflexões, vivências
e aprendizado, os quais proporcionam novas e diversificadas formas
de fazer e atuar na saúde.
Para a realização do “tecendo diálogos” foi necessário
planejamento para alcançar os objetivos, tais como: determinar
o grupo a ser trabalhado: facilitadores, número de participantes,
recursos metodológicos, tempo.
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METODOLOGIA
Relato de experiência facilitada por Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), como atividade prática do Curso Técnico de Agentes
Comunitários de Saúde (CTACS), ofertado pela Escola de Saúde
Pública do Ceará (ESPE-CE), no período de janeiro a dezembro de
2016.
A atividade baseou-se na vivência problematizadora, dialógica
e reflexiva, direcionada para três níveis de diálogo: o diálogo do bem
fazer, do bem conviver e do sentir-se bem.
A experiência foi realizada em uma unidade básica de saúde
da família com a equipe de saúde na área adscrita onde atuam os
ACS, no município de Horizonte, Ceará. As vivências aconteceram
durante o ano de 2016. Participaram dos encontros um enfermeiro,
duas técnicas de enfermagem, quatro ACS, uma auxiliar de saúde
bucal, um odontólogo, uma médica e o gerente do posto de saúde.
O ambiente utilizado foi a sala de educação em saúde da própria
unidade.
As atividades foram permeadas por alguns cuidados
previamente adotados pelos facilitadores (ACS) como: administração
do tempo, adequação das emoções e sentimentos que emergem no
grupo, escolha e utilização das dinâmicas utilizadas, e com o cuidado
com a ambiência.
Foram realizados cinco encontros para a realização do
“Tecendo Diálogo”. O tempo previsto para cada encontro era
de horas. Ao final de cada encontro, um ACS assume o papel de
“Arrematador do Diálogo”, ou seja, ajuda o grupo a costurar as ideias
de todos, registrando de forma criativa o que foi mais importante
para o grupo em termos de aprendizado. A cada encontro um ACS
assume essa função.
Cada encontro de estudo é dividido em quatro momentos:
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1. Que bom estudarmos juntos! Este momento é dedicado
para um pequeno rito de encontro, por meio de uma, dinâmica,
saudação aos participantes, etc. Isso se dá a critério dos facilitadores.
2. Sobre o diálogo que vamos tecer? Este é o momento
em que o facilitador contextualiza o texto, vídeo, música, com os
participantes, de maneira a despertar a curiosidade sobre o tema
abordado.
3. Soltando os fios do diálogo. Ao final da fase anterior, há
sempre perguntas norteadoras que ajudarão o grupo a pensar. O
facilitador apresenta os questionamentos, um a um, e assim, a roda
de diálogo vai se tecendo e o aprendizado se construindo.
4. Arrematando o diálogo. Neste momento final, o ACS
assume o papel de “Arrematador”, com a tarefa de, criativamente,
achar formas de registrar o que o grupo aprendeu.
O primeiro encontro abordou o tema “Direitos Humanos e
Geração da Paz” e obedeceu aos seguintes passos:
Que bom estudarmos juntos! Este momento iniciou-se
com uma mensagem ou rito em que se evidenciou o propósito da
Educação Permanente em Saúde com a aprendizagem significativa
para melhoria da saúde das pessoas do território.
Sobre que Valores vamos dialogar? Apresentou-se e
contextualizou-se o texto: “Valores Humanos: vivências geradoras de
paz”, de autoria de Castilhos e Santos (2017).
Soltando os fios do diálogo. Após a leitura, foi conduzida uma
roda de diálogo a partir das perguntas norteadoras: Qual a diferença
entre “virtude” e “qualidade”? Como podemos transformar uma
“virtude” em um “valor” em nossa vida? Quais os valores presentes
em nossa equipe que são geradores de uma cultura de paz no nosso
local de trabalho? Quais os valores presentes em nossa equipe, que
são geradores de uma cultura de violência no nosso local de trabalho?
Arrematando o diálogo. Cada participante finaliza suas falas
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completando a frase: Após este estudo, eu sinto que...
O segundo encontro abordou o tema “Comunicação Não
Violenta” e obedeceu os seguintes passos:
Que bom estudarmos juntos! Inicialmente, deram-se boasvindas ao grupo com mensagem ou dinâmica apropriada, vivificando
o propósito da Educação Permanente em Saúde, com a aprendizagem
significativa para melhoria da saúde das pessoas do nosso território.
Sobre que Valores vamos dialogar? Apresentou-se e
contextualizou-se o texto “Comunicação não violenta: o que é e
como praticar” de autoria de Matos (2017).
Soltando os fios do diálogo. Após a leitura, foi conduzida uma
roda de diálogo a partir das perguntas norteadoras: Vocês, como
equipe, estão satisfeitos com o modo com o qual se comunicam uns
com os outros? Que cuidados precisamos ter na nossa comunicação?
Que desafios temos pela frente, como equipe para melhorarmos
nossa convivência e preservarmos nosso vínculo?
Arrematando o diálogo. Cada participante finaliza suas falas
completando a frase: Após este estudo, eu sinto que...
O terceiro encontro abordou o tema “A invisibilidade da
Violência na Atenção Básica”
Que bom estudarmos juntos! Este momento iniciou-se com
uma mensagem ou dinâmica em que se evidenciou o propósito da
Educação Permanente em Saúde com a aprendizagem significativa
para melhoria da saúde das pessoas do território.
Sobre que Valores vamos dialogar? Apresentou-se e
contextualizou-se o texto: “A invisibilidade da Violência na Atenção
Básica”. Esse texto foi adaptado para atender a fins didáticos a partir
dos textos: Impacto da violência na saúde dos brasileiros (BRASIL,
2005) e Políticas Públicas no Enfrentamento da Violência (COELHO,
2015).
Soltando os fios do diálogo. Após a leitura, foi conduzida uma
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roda de diálogo a partir das razões apontadas pelos estudiosos como
causa da invisibilidade da violência na Atenção Básica. Destacaramse as seguintes perguntas sob o ponto de vista analítico. Análise
da comunicação entre profissionais e usuários no que se refere à
violência: 1. Que elementos são explorados na comunicação entre
os profissionais de saúde e a população usuária, que reforçam a
invisibilidade de possíveis atos de violência; 2. Que elementos
são explorados na comunicação entre os profissionais de saúde
e a população usuária, que dão visibilidade aos possíveis atos de
violência? Análise operacional sobre ações realizadas pela equipe no
que se refere à violência no território. Quando a equipe desconfia
que há possibilidade de caso de violência no contexto familiar: Que
ações realizam que contribuem para continuar a invisibilidade? 2.
Que ações realizam que contribuem para continuar a visibilidade?
Quando a equipe constata que ocorreram casos de violência no
contexto familiar: 1. Que ações realizam que contribuem para
continuar a invisibilidade? 2. Que ações realizam que contribuem
para continuar a visibilidade?
Arrematando o diálogo. Após o estudo, as respostas foram
sintetizadas em um painel.
O quarto encontro abordou a problematização em três
diálogos. Uma via metodológica para Educação Permanente em
Saúde.
Que bom estudarmos juntos! Inicialmente, deram-se boasvindas ao grupo com mensagem ou dinâmica apropriada, vivificando
o propósito da Educação Permanente em Saúde, com a aprendizagem
significativa para melhoria da saúde das pessoas do nosso território.
Sobre que Valores vamos dialogar? Apresentou-se e
contextualizou-se o texto “Problematização em três Diálogos. Uma
via metodológica para Educação Permanente em Saúde” baseado na
metodologia libertadora de Paulo Freire (2011).
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Soltando os fios do diálogo. Após a leitura, foi conduzida
uma roda de diálogo a partir da pergunta: Para vocês, que têm
vivenciado esta metodologia, de que forma ela tem contribuído para
aprendizagem do fazer, do ser e do conviver?
Arrematando o diálogo. Cada participante finaliza suas falas
completando a frase: Após este estudo, eu sinto que...
O quinto encontro buscou estudar o papel das instituições
sociais, (família, Estado, igreja, escola, etc.), nas vidas das pessoas.
Que bom estudarmos juntos! Inicialmente, deram-se
boas -vindas ao grupo com mensagem ou dinâmica apropriada,
vivificando o propósito da Educação Permanente em Saúde, com a
aprendizagem significativa para melhoria da saúde das pessoas do
nosso território.
Sobre que Valores vamos dialogar? Apresentou-se o filme
“Educação da Pequena Árvore”. O filme se passa nos anos de 1930,
em uma sociedade cheia de preconceitos, o índio Cherokee Pequena
Árvore cresceu sob os cuidados dos avós e dos ensinamentos de seu
povo. As diferenças com a educação local o obrigam a frequentar
uma escola tradicional e a mudar de nome, mas nada é suficiente
para tirá-lo de suas origens.
Soltando os fios do diálogo. Após assistir ao filme, foi
conduzida uma roda de diálogo a partir das perguntas norteadoras:
a) o que mais o emocionou na história? B) qual o papel de cada uma
das Instituições Sociais, família, Estado, igreja escola, na vida de
“Pequena Árvore”? c) quais as concepções defendidas pela família,
pelo Estado e pela igreja? d) que tipo de relação têm essas instituições?
e) reflita sobre quais os direitos da criança foram garantidos e quais
foram negados? f) Considerando que o filme se passa na década de
1930, nos Estados Unidos, o que mudou e o que permanece em
nossos dias?
Arrematando o diálogo. Foi realizada uma síntese sobre as
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respostas do grupo.
Sintetizando a reflexão dialógica
As oficinas eram realizadas de forma descontraída de maneira
a sensibilizar a equipe para favorecer um ambiente informal, agradável
e acolhedor. Foram realizadas leituras compartilhadas e buscou-se
diversificar o material didático por meio de dinâmicas lúdicas. Os
recursos utilizados foram: músicas, vídeos, painéis, tudo direcionado
para abordar a temática em questão. Utilizou-se um tempo de três
horas para a realização das oficinas. Ao final das cinco oficinas, cada
participante completou o mote: “após este estudo, eu sinto que”...,
as respostas foram colocadas em tarjetas e fixadas em um painel e
compartilhadas com todos do grupo. Finalizou-se o encontro com
um momento ecumênico.
Evidenciou-se que os participantes demonstraram uma boa
aceitação da metodologia utilizada, manifestando a necessidade de
outros momentos com essas práticas, por meio de gestos e falas:
“deveríamos sempre ter momento como estes, sendo imprescindível
tirar um tempo para a equipe dialogar sobre os problemas”.
Ficou explícito que a relação dialógica permite romper a
tradição autoritária, pois problematiza razões de ser e as desvela,
evidenciando e criando bases de sustentação em contraponto às
fragilidades diante do conhecimento crítico. Ao legitimizar de forma
diferente a maneira de se relacionar com os outros, o diálogo provoca
o apaziguamento das relações de opressão, impulsionando o sujeito a
realizar sua vocação de ser mais útil e viver coletivamente (PITANO,
2017).
Percebeu-se que os participantes saíram da condição de
espectadores para protagonistas, abrindo espaços para o diálogo,
a participação e a interação entre os agentes sociais, conforme
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destacado no depoimento: “quando tive de resolver uma questão
com um usuário da comunidade, lembrei-me das conversas no
grupo, contribuindo na solução, de forma satisfatória, do problema
identificado”.
Entende-se neste contexto que, quanto mais as pessoas
participam do processo de sua própria educação, maior será sua
participação no processo de definir o tipo de sua produção: Serão
desvelados o “para quê” e “por quês”, e consequentemente, maior
será também sua participação no seu processo de desenvolvimento
pessoal. Quanto mais as pessoas se tornarem elas mesmas, melhor
será a democracia. Quanto menos perguntarmos às pessoas o
que elas desejam e a respeito de suas expectativas, menor será a
democracia (HORTON; FREIRE, 2003, p. 149).
Outro ponto destacado, em relação à escuta: “estou mais
preparada para ouvir o outro com atenção, procurando entender
o seu ponto de vista, sendo um complemento importante para a
resolução de problemas”.
Ressalta-se, portanto, que a prática da escuta e o diálogo nas
oficinas foram habilidades estimuladas durante a problematização.
São ferramentas essenciais na relação do profissional com os usuários,
buscando um entendimento na perspectiva do cuidado como
ação integral; por meio delas, é possível a construção de vínculos,
a produção de relações de acolhimento, o respeito à diversidade
e à singularidade no encontro entre quem cuida e quem recebe o
cuidado (RAIMUNDO; CADETE, 2012).
O momento permitiu que alguns problemas de convivência
que incomodavam a equipe fossem pronunciados, de forma dialógica,
harmoniosa e madura, como evidenciado no relato: “sinto que agora
podemos melhorar nossa convivência”.

Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais | 241

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar com a EPS por meio da problematização apoiada
nos três diálogos proporciona um maior aprendizado, um distinguível
crescimento e a ampliação da visão do cuidar, apontando para novos
caminhos, para a instauração de uma educação emancipadora dos
agentes envolvidos.
No cotidiano, pouco se dialoga sobre assuntos pertinentes ao
trabalho. A dinâmica conferida e a reflexão provocada propiciaram
um ambiente de diálogo extremamente rico. Ter um momento
reservado para expressar as opiniões na convivência do grupo,
exercitando e incentivando o diálogo, possibilitou preencher o vazio
de um cotidiano que não permite uma reflexão e uma qualificação
do trabalho.
Frente ao exposto, percebe-se a necessidade de substituição de
práticas tradicionais de aprendizagem por outras que proporcionem
momentos de debate e reflexão, que ocasionem mudanças individuais
e coletivas no processo de trabalho. Isso ressignifica o processo
de educação em saúde por meio do resgate da ludicidade, por
meio da exposição a ambientes fecundos de reflexões e vivências,
promovendo a autonomia dos agentes, capacitando-os para escolhas
mais conscientes.
Diante da experiência vivenciada, recomenda-se a utilização
prioritária da metodologia problematizadora, baseada no diálogo,
em substituição ao processo de educação em saúde tradicional,
abrindo espaços às práticas emancipatórias que contribuem para um
repensar criticamente formas de atuar e agir no cotidiano de trabalho
dos profissionais da saúde. Sugere-se também que seja potencializada
a EPS na ESF e na comunidade, a fim de promover a ressignificação
dos saberes prévios, em busca da autonomia e do protagonismo dos
envolvidos, a partir da análise do processo de trabalho e das vivências
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do cotidiano.
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INTRODUÇÃO
Conforme a precursora da profissão, Florence Nightingale,
e demais teóricos, como arte e ciência, a enfermagem tem como
objetivo do seu cuidado promover saúde para assim manter a vida dos
indivíduos, família e comunidade sadios (NIGHTINGALE,1923).
Desta forma, a enfermagem é capaz de exercer o seu cuidado em
diferentes contextos e espaços sociais. É, portanto, o ambiente escolar
um destes espaços que demandam atenção.
No Brasil, os primeiros registros das atribuições do trabalho da
enfermeira escolar e da especialização nesta área foram encontrados
em 1930. Neste mesmo período também há o registro da criação
do primeiro curso de Higiene Escolar, na Faculdade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo. Estes marcos sinalizaram as contrapartidas do
Brasil para que a educação em saúde começasse a ser reconhecida,
valorizada e considerada como aliada à preservação da saúde da
população(PIRES et al., 2012).
Desde então, a enfermeira escolar começou a ser inserida
nas organizações educacionais, com o dever de despertar o interesse
para as questões de saúde, de modo que os assistidos percebessem a
importância e a necessidade da promoção, proteção e manutenção da
saúde. Logo, a enfermagem, neste contexto, passou a contribuir para
a organização dos programas de ensino na perspectiva de assegurar
o máximo de saúde, propiciar condições que pudessem melhorar o
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rendimento escolar do aluno, representando um elo de comunicação
entre o escolar, a família e os professores (RASCHE; SANTOS, 2008).
Além disso, foi responsável por desencadear ações em saúde
mediante criação de espaços de educação em saúde na escola,
ressaltando os princípios norteadores e valores éticos como a vida,
a solidariedade, a equidade e a cidadania e uma série de estratégias
que visam à prevenção de doenças e manutenção do bem-estar físico,
mental e social (RASCHE; SANTOS, 2013).
Contudo, apesar de já se passar quase um século do
reconhecimento da atuação da enfermeira escolar no Brasil, diversas
são as lacunas de estudos que possam orientar e subsidiar ações
exitosas a serem desenvolvidas pelas enfermeiras que atuam neste
contexto. Já foi reportada a existência dessas lacunas em publicações
nacionais; destaca-se a carência de estudos na área, sobretudo, com a
utilização de metodologias que possuem fortes níveis de evidências,
favoráveis à aplicação do conhecimento obtido neste cenário de
atuação (PIRES et al., 2012).
Frente às lacunas existentes referentes à temática em questão,
e diante da importância da disseminação das práticas e experiências
exitosas desenvolvidas por enfermeiras escolares, este estudo tem
o objetivo de relatar conquistas e desafios da enfermagem escolar,
mediante vivências de enfermeiras neste cenário de atuação, e a partir
da análise histórica dos programas e políticas de educação e saúde.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, de abordagem críticoreflexiva e cunho descritivo compreensivo a respeito das vivências de
ser enfermeira escolar dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IF) dos Estados do Ceará e Goiás.
As iniciativas e atividades descritas neste relato foram
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oportunizadas pela atuação das autoras a partir do ano de 2014 até a
publicação deste relato, 2018. Nas instituições de atuação, há apenas
uma enfermeira responsável pelos serviços de enfermagem, em
instituições que possuem uma média de 400 alunos matriculados.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF)
são instituições criadas pela Lei nº 11.892, em 29 de dezembro de
2008, que obedecem a lógica da Educação Profissional verticalizada,
ofertando cursos técnicos, em sua maioria na forma integrada
com o ensino médio, licenciaturas e graduações tecnológicas,
podendo ofertar cursos de especialização, mestrados profissionais
e doutorados voltados principalmente para a pesquisa aplicada de
inovação tecnológica (PACHECO, 2011).
Assim como as demais instituições de ensino superior, os IF
possuem uma política institucional de Assistência Estudantil (AE),
implantada de forma gradativa, a fim de consolidar em seus campi
a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Dentre os
programas da assistência estudantil, está presente a atenção à saúde,
na qual o enfermeiro está incluído como integrante da equipe
multiprofissional.
Conquistas políticas da atenção à saúde no contexto escolar
O contexto escolar representa um espaço estratégico
para aquisição de conhecimentos, habilidades e mudanças de
comportamento, por ser um local em que o educando desenvolve
vínculos e permanece, geralmente, por um tempo prolongado.
Logo, se torna um local propício para o desenvolvimento de ações
de educação em saúde. Este elo entre saúde e educação vem se
fortalecendo de forma intensa e progressiva, uma vez que bons níveis
de educação estão relacionados a uma população mais saudável,
assim como uma população saudável tem maiores possibilidades de
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apoderar-se de conhecimentos(CASEMIRO; FONSECA; SECCO,
2014).
No Brasil, desde 1889, com o surgimento de problemas
de saúde pública, foi criado um serviço de inspeção higiênica,
uma das primeiras medidas governamentais relativas aos serviços
de saúde pública. Posteriormente, este serviço foi estendido ao
ambiente escolar, por ser percebido como ambiente intermediário
e responsável também por ações de saúde. A saúde escolar desta
época caracterizou-se por políticas públicas de saúde pontuais e
fiscalizadoras. Neste período, o serviço de saúde escolar tinha como
foco “fiscalizar a saúde do escolar”, atendendo ainda um modelo de
assistência médico-hegemônico (CASEMIRO; FONSECA; SECCO,
2014).
Embora de forma impositiva, os serviços de saúde escolar
já ganhavam espaços nas políticas públicas que, aos poucos,
avançavam, indo 
de encontro às necessidades da população
brasileira. Posteriormente, na área da educação surgiram dois marcos
importantes que contribuíram para a mudança do paradigma do
modelo de atenção. O primeiro foi à criação da Lei N° 9.394 de 20 de
Dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), a qual garante, entre outros, direitos d
 o educando
ao atendimento, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1996). O segundo foi
à criação do Parâmetro Curricular Nacional (PCN), em 1997, que
determina a incorporação de temas transversais e contextualizados
nas escolas, referentes às questões sociais como: ética, saúde, meio
ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural(BRASIL, 1997).
As discussões e lutas sociais em torno de uma atenção à
saúde do educando, com o passar dos anos, tornam-se cada vez mais
intensas e, com isso, no âmbito dos Ministérios da Educação e Saúde,
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é instituído o Programa Saúde na Escola (PSE), a partir do Decreto
n° 6.286 de 5 dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para
a formação integral dos estudantes da rede pública de educação
básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à
saúde. A atenção à saúde do escolar fica, portanto, condicionada à
articulação e parceria das equipes de saúde da família e da educação
básica (BRASIL, 2007).
O PSE, embora seja uma grande conquista do educando,
abrange somente estudantes da rede pública de educação básica.
Logo, demais estudantes não estão inclusos no programa. Nesse
sentido, mediante engajamento das universidades públicas, por
meio de debates em torno de ações que possibilitem o acesso ao
meio universitário e permanência nele, a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)
promulgou o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
aprovado pelo Decreto nº7.234, de 19 de julho de 2010 (BRASIL,
2010).
Neste contexto, o PNAES passa a representar outro marco
histórico de atenção ao educando. Alguns dos objetivos do programa
consistem em: minimizar os efeitos das desigualdades sociais e
regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir
taxas de retenção, evasão e contribuir para a promoção da inclusão
social pela educação (BRASIL, 2010).
Assim, o PNAES perpassa por todas as áreas dos direitos
humanos mediante a articulação das atividades de ensino, pesquisa
e extensão, compreendendo ações que proporcionem desde as
ideais condições de saúde, o acesso aos instrumentais pedagógicos
necessários à formação profissional, o acompanhamento às
necessidades educativas especiais, até o provimento dos recursos
mínimos para a sobrevivência do estudante tais como: moradia,
alimentação, transporte e recursos financeiros (BRASIL, 2010).
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Com isso, o PNAES consolida o ambiente escolar como espaço
para o desenvolvimento de ações em torno da promoção da saúde e
prevenção de doenças e agravos, por meio de medidas socioeducativas
realizadas por uma equipe multiprofissional, composta por
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Psicólogo, Assistente Social,
Nutricionista, Médico, Dentista, Assistente de Aluno, Pedagogo,
Educador Físico e Técnico em Assuntos Educacionais.
Enfermagem escolar: uma história contada em primeira pessoa
A descrição sumária do cargo de enfermeiro, no Plano de
Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação dos IF, consiste
em: prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais,
ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicílio; realizar
consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo
ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à
comunidade; assessorar atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Diante da convocação, mediante concurso público para o
referido cargo, apesar da clareza das descrições técnicas supracitadas,
no decorrer da atuação como enfermeiras escolares foi necessário
adaptar as atividades descritas a um contexto de atuação, até então,
pouco vivenciado. Durante a graduação, a ênfase dar-se na atuação
do enfermeiro em Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF),
hospitais, indústrias, na docência, entre outros, mas raramente se
aborda a atuação da enfermagem escolar.
Durante o ingresso nos IF como enfermeiras escolares, nos
deparamos com instituições ainda em expansão, a maioria delas
sem recursos materiais e estruturais básicos para a atuação da
enfermagem. A partir disso, ficou evidente o quão incipiente é a
enfermagem escolar e que nós, enfermeiras da instituição, seríamos
responsáveis pela implantação, organização e estruturação de
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diretrizes para a consolidação dos serviços de enfermagem escolar
neste cenário pouco explorado.
De algum modo, enfermeiros, por meio dos programas da
Atenção Básica, projetos de pesquisas e extensão, são inseridos no
contexto escolar, ou até mesmo por demandas próprias das escolas, que
surgem com intuito de a enfermagem facilitar atividades envolvendo
educação em saúde. Com isso, as atuações da enfermagem neste
contexto, na maioria das vezes, são pontuais. Durante a graduação,
discentes do curso não têm oportunidades de visualizar na teoria e
na prática como gerenciar o cuidado nos serviços de enfermagem
escolar, pois também são limitadas as instituições que dispõem do
serviço, logo demandas por esta especialidade são pequenas.
Esta conjuntura fez com que nós, hoje enfermeiras escolares,
fôssemos em busca de referenciais, literaturas científicas e demais
profissionais veteranos que atuassem nestes serviços, na perspectiva
de subsidiar uma prática baseada em evidências e em experiências
exitosas. Entretanto, os resultados que obtivemos foi uma grande
lacuna destes saberes, ao identificarmos uma fragilidade de construtos
da enfermagem nesta área do conhecimento, tendo como referência
apenas relatos verbais e informais de poucos profissionais veteranos.
O devir a ser enfermeira escolar demandou e ainda demanda
descobrir e inovar formas de cuidados, o que exige qualificação e
capacitação continuada, principalmente no que se refere à promoção
da saúde. Nos primeiros passos na trajetória escolar, em decorrência
das limitações materiais e físicas das instituições, os serviços de
enfermagem limitavam-se a esporádicas consultas de enfermagem à
livre demanda, realização de procedimentos de baixa complexidade,
atendimentos às situações de urgência e emergência e ações educativas
coletivas pontuais.
Certamente sabemos, desde o início, que a enfermeira escolar
tem que ir além dos serviços assistenciais e das ações pontuais. Ao
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nos apropriarmos da Política Nacional da Assistência Estudantil
(PNAE) se tornou muito claro que a enfermagem representa um elo
entre a família e a escola, devendo suas ações serem implementadas
de forma programática sistematizada que possam ser capazes de
impactar positivamente não apenas na saúde dos alunos, mas também
nos processos de ensino e aprendizagem, no acesso, permanência e
êxito dos matriculados nos IF. Contudo, o que é considerado um dos
maiores desafios para as enfermeiras escolares é como colocar isso em
prática, pois todos sabemos que estes elementos são multifatoriais.
Logo, se torna inevitável a crescente necessidade de
realizar pesquisas e diagnósticos da população atendida; planejar
e implementar instrumentais e intervenções que nos permitissem
o trabalho sistematizado; estabelecer e fortalecer parcerias dentro
e fora da instituição, a fim de fortalecer as intervenções; avaliar
constantemente as práticas implementadas. Etapas estas, paralelas
e concomitantes, semelhantes às mensuradas na Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE).
Dessa forma mencionaremos as estratégias que têm sido
desenvolvidas pela enfermagem, consideradas indispensáveis, no
âmbito dos IF. Gostaríamos, desde já, ressaltar que a assistência ao
aluno é predominantemente de promoção da saúde e prevenção de
agravos, na perspectiva de intervir em problemas reais e potenciais
que possam interferir no rendimento escolar, assim como ações
coletivas possuem caráter essencialmente socioeducativo, com
enfoque na possibilidade de mudança de hábitos prejudiciais que
representam riscos à saúde.
Para fazer um diagnóstico dos alunos matriculados na
instituição, periodicamente, são realizadas pesquisas informatizadas,
por meio de questionários, para identificar o perfil dos alunos
ingressantes. A partir dos resultados dos questionários é possível
fazer um diagnóstico dos hábitos de vida dos alunos, perfil
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socioeconômico e cultural, históricos de doenças e demais situações
de vulnerabilidades. Desse modo, se torna possível identificar alunos
que demandam acompanhamento e intervenções com urgência.
Além disso, os resultados representam uma ferramenta valiosa para
nortear o planejamento e implementação de ações prioritárias, não
apenas para os serviços de enfermagem, mas para os demais setores
da instituição.
As intervenções coletivas são executadas conforme o
planejamento realizado semestralmente, uma vez que a cada seis
meses, novos alunos ingressam na instituição. Este planejamento é
feito de forma conjunta pela equipe multiprofissional da Assistência
Estudantil de cada campus, considerando o perfil dos alunos, as
situações de vulnerabilidades identificadas, campanhas nacionais
estabelecidas pelo Ministério da Saúde e datas comemorativas do
ano.
Durante o planejamento das ações é considerado o que cada
profissional acredita ser importante para o momento, o que contribui
para que as ações sejam integradas. Optamos por atividades
diversificadas que possam despertar o interesse dos alunos, como
dinâmicas, jogos, brincadeiras, oficinas, rodas de conversa, exposição
de vídeos, reportagens, paródias, concursos, entre outros.
As parcerias com os demais profissionais, como por exemplo,
pedagogos, psicólogos e assistentes sociais da instituição são
fundamentais nesse processo. Sólido êxito já é notório na execução
das ações planejadas devido à parceria de todos os integrantes da
equipe multiprofissional, bem como pelo apoio de outras instâncias
estaduais e municipais, a exemplo das Secretarias Municipal e
Estadual de Saúde, Secretaria de Cultura e Desporto, Autarquia
Municipal de Trânsito, entre outras, que demonstram disponibilidade
para contribuir com as atividades socioeducativas.
As atividades educativas coletivas são realizadas no
Promoção da Saúde em Ambientes Educacionais | 257

pátio da instituição envolvendo alunos dos diferentes cursos e
preferencialmente realizadas nas salas de aulas. As abordagens em
salas permitem que os temas sejam direcionados para um público
especifico e limitado, oportunizando que todos possam participar de
forma mais efetiva. Em salas o espaço de tempo dedicado à atividade
é maior e ainda assim é possível fortalecer o vínculo entre os alunos
e profissionais envolvidos.
Os temas abordados são aqueles recomendados pelo
Ministério da Saúde para o público adolescente e os temas transversais
propostos no Parâmetro Curricular Nacional (PCN). O cronograma
de atividades semestral é compartilhado com a direção de ensino
e professores para que as atividades educativas sejam incluídas
nos planos de aulas dos respectivos cursos, desse modo os temas
transversais passam a fazer parte do plano pedagógico da instituição.
Estas atividades têm focalizado a promoção da saúde no intuito de
despertar o discente para o cuidado de si mesmo de forma autônoma,
logo busca-se corresponsabilização nas ações desenvolvidas.
Além das atividades realizadas dentro da instituição
desenvolvemos atividades extramuros. Nos bairros, no município da
instituição, os alunos são levados para a comunidade, incluindo-os na
reflexão sobre a determinação social da saúde e potencial individual
e coletivo de transformação da realidade em que vivem.
Para mais informações acerca das atividades educativas é
publicada anualmente pela Diretoria de Assistência Estudantil do
IFCE uma série de relatos das atividades da Assistência Estudantil dos
respectivos campi do IFCE e disponível para consulta no endereço
eletrônico da instituição.
As ações educativas na comunidade também ocorrem
por meio de projetos de extensão nos quais enfermeiros tanto são
coordenadores como colaboradores dos projetos. Anualmente são
publicados editais para concessão de bolsas para projetos de extensão,
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e enfermeiros escolares têm participado ativamente destes editais,
uma vez que os editais são abertos para todos os servidores.
A realização de Projetos de extensão na área da saúde possibilita
que a enfermagem contribua para a mudança social na comunidade,
sobretudo reduzindo e/ou minimizando agravos à saúde mediante
a promoção da saúde. Entre os projetos contemplados em editais,
coordenados por enfermeira escolar, cita-se o “Protagonismo juvenil
em cena: enfoques da promoção da saúde” selecionado no edital do
Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão (PAPEX) no
ano de 2017.
Os projetos de extensão possibilitam a enfermagem escolar
obter resultados significativos, pois, fortalecendo a parceria dos
serviços de enfermagem com os vários serviços da comunidade, com
isso fortalecem a parceria da instituição de ensino que representa os
diferentes segmentos sociais. As bolsas de extensão representam um
apoio financeiro para os alunos beneficiados, que frequentemente
são alunos em situações de vulnerabilidades sociais, aproximam
os discentes aos temas de saúde, contribuem para que os alunos
conheçam a realidade da comunidade local, fortalecem o seu
vínculo com o instituto, além de propiciar a aquisição de diferentes
habilidades, conhecimentos e atitudes, o que aproxima os bolsistas da
produção cientifica e eles contribuem para a área do conhecimento
em enfermagem mediante a publicação de artigos científicos em
periódicos e participações em eventos.
Como nos diferentes serviços e setores da saúde existem
protocolos, diretrizes e manuais, enfermeiras escolares demandam
também por estas tecnologias para a assistência. Diante da ausência
delas coube a nós, como atores desta especialidade, construir os
nossos próprios referenciais de atuação. Para isso, foi necessário
contatar o máximo de enfermeiras escolares possíveis do IFCE para
discussões conjuntas, em torno da atuação da enfermagem nos IF, a
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fim de pactuarmos ações e atribuições específicas da enfermagem na
instituição. As discussões com base em legislações vigentes, portarias,
código de ética que rege a profissão e demais referenciais já validados
culminaram na elaboração de tecnologias (instrumentais, diretrizes e
manuais) que passaram a nortear as ações da enfermagem no âmbito
do IFCE (fluxogramas de atendimentos, prontuário do aluno, ficha
de encaminhamento, questionário de avaliação de risco, gráficos
para monitoramento do estado de saúde do aluno).
As tecnologias de enfermagem elaboradas pelos enfermeiros
do IFCE representam um alicerce para a demarcação das ações
da enfermagem na instituição, servindo também para nortear
gestores, docentes, discentes e demais profissionais acerca do
exercício profissional da Enfermagem. Os referenciais de atuação da
enfermagem no âmbito do IFCE, manual de saúde e demais materiais
de apoio estão disponíveis no link da página oficial da instituição.
Os instrumentais adaptados para a área escolar facilitam
a coleta de dados durante as consultas de enfermagem dos alunos,
pois é uma consulta diferenciada das demais, que tem o objetivo de
intervir principalmente nas situações que possam interferir no ensino
e aprendizagem do discente. Para isso, é agendada uma consulta de
enfermagem para todos os alunos que ingressam na instituição. Este
primeiro contato é muito importante, pois além de o enfermeiro
intervir nos problemas reais e potenciais para implementar
intervenções necessárias, é possível estabelecer um vínculo com o
estudante, aproximando-se do universo desses indivíduos para além
da escola.
Durante a consulta de enfermagem são seguidas as
etapas do Processo de Enfermagem estabelecidas pela Resolução
COFEN-358/2009 (coleta de dados de enfermagem, diagnóstico
de enfermagem, planejamento de Enfermagem, implementação,
avaliação de enfermagem). Observa-se que é dada ênfase à presença
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de necessidades educacionais específicas, vulnerabilidades sociais,
dificuldades para enxergar (realização do teste de Snellen), queixas
dentárias, saúde mental, hábitos de vida, saúde sexual e reprodutiva,
relações interpessoais, hábitos alimentares, eliminações, descanso e
repouso, estado nutricional, ingestão de substâncias químicas, prática
de atividade física, estado de imunização e rendimento escolar,
crescimento e desenvolvimento, verificação da pressão arterial.
As intervenções mais frequentes são encaminhamentos para
profissionais da equipe multiprofissional da instituição, bem como
para outros serviços de saúde da rede de atenção (oftalmologista,
dentista, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, entre outros). Alunos
com alterações no estado de saúde como, por exemplo, alunos
com obesidade, baixo peso, doenças crônicas, são acompanhados
periodicamente. A Figura 1 apresenta de forma detalhada o
fluxograma seguido nas consultas de enfermagem dos discentes
atendidos.
Para melhor organizar o serviço, o aluno tem um prontuário
no qual são registrados os atendimentos de enfermagem. Estes
registros têm propiciado a mensuração dos resultados e impactos das
intervenções de enfermagem, elaboração de relatórios para a gestão
da instituição, pesquisas científicas e norteado o diálogo com pais e
professores que visem a estratégias para o êxito dos alunos dentro e
fora de sala de aula.
Assim, como em qualquer local de atuação no contexto escolar,
também é realizado atendimento de primeiros socorros quando há
demanda. Estas demandas são mais frequentes durante atividades
desportivas da instituição, principalmente nos jogos escolares. Para
minimizar possíveis complicações destes atendimentos, durante
jogos regionais a equipe de saúde organiza escalas de atendimentos,
para que sempre esteja presente uma enfermeira no local dos jogos.
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Figura 1 - Fluxograma de intervenções de acordo com os problemas
reais e potenciais diagnosticados na consulta de enfermagem escolar.

Visitas domiciliares são realizadas individualmente ou
pela equipe multiprofissional. Estas visitas acontecem de forma
programada à medida que surgem a demandas como alunos faltosos
e/ou evadidos, conflitos familiares, por motivo de saúde individual
ou familiar, visando intervir no estado de saúde, seja com orientação,
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apoio psicológico, encaminhamento a outros serviços, seja, até
mesmo, com algum procedimento dentro das possibilidades.
Nas instituições de ensino superior também há os núcleos de
Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Especificas (NAPNE),
Comissões de Programas Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT),
projetos voltados para o acompanhamento do rendimento escolar do
aluno, visando à permanência e êxito, e o enfermeiro com os seus
saberes pode contribuir e agregar conhecimentos para a sua prática
na instituição.
Um dos projetos multiprofissionais bem sucedidos
que é importante mensurar neste relato é o “Desenvolver –
Acompanhamento e responsabilização dos alunos do IF Goiano
Campus Morrinhos”. Na concepção do projeto, os conhecimentos de
enfermagem foram importantes, como por exemplo, os conceitos da
classificação de risco para criar um instrumento de risco de abandono
ou reprovação do aluno, utilizando informações do desempenho
escolar. Ao final do primeiro ano do projeto houve uma diminuição
da evasão escolar de 15,42%, para 8,26%.
Pelos relatos aqui apresentados é possível perceber que apesar
dos impasses vivenciados por cada enfermeira nos seus respectivos
campi, pode-se afirmar que a enfermeira escolar está, gradativamente,
se consolidando e demarcando neste cenário a sua atuação. Ainda
há muitos desafios que devem ser ultrapassados, uma vez que se
tornam comuns, até mesmo por parte de profissionais da área, as
seguintes indagações: o que é pertinente à enfermagem no contexto
escolar? Como o enfermeiro atua em uma escola? Até que ponto a
enfermagem contribui para o processo de ensino e aprendizagem
dos alunos? Qual a importância e o impacto do enfermeiro em uma
instituição de ensino?
Possivelmente estas indagações são feitas frequentemente
em virtude de a escola representar um espaço de atuação no Brasil
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consideravelmente recente para a enfermagem, das lacunas durante
a graduação acerca da atuação da enfermagem neste cenário e dos
escassos cursos de especialização com ênfase nesta atuação.
Outra hipótese que também pode contribuir para estes
questionamentos seriam as lacunas de evidências sobre as repercussões
dos serviços de enfermagem escolar na melhoria dos índices de
educação, saúde e qualidade de vida dos escolares, previamente já
sinalizados pelo déficit destes índices na literatura científica e demais
espaços de discussões políticas e econômicas. Tudo isso também é
uma consequência das limitadas linhas de pesquisas nesta área em
programas de pós-graduação.
Tornam-se imperativos a mensuração e a divulgação de
resultados tanto qualitativos quanto quantitativos da enfermagem
no contexto escolar, na perspectiva de evidenciar as contribuições da
profissão para a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem
dos alunos e para a melhoria dos índices de saúde e educação.
Embora existissem lacunas na formação acadêmica que nos
preparou para sermos enfermeiras escolares, consideramos que
todos os conhecimentos da enfermagem são indispensáveis para a
nossa atuação neste contexto. Os conceitos de classificação de risco
e das redes de atenção à saúde foram importantes para elaborar
organogramas e instrumentais de risco de abandono ou reprovação
escolar. Os pressupostos teóricos da enfermagem, a semiologia, a
semiotécnica, metodologias de pesquisas, saúde coletiva, dentre
outros, subsidiam a assistência aos alunos, planejamento das ações
coletivas e individuais, elaboração de projetos de pesquisas e extensão.
Apesar das conquistas, alguns entraves ainda são encontrados,
como a resistência por parte de alguns gestores e docentes em
contribuir com as atividades educativas propostas. Esta situação
demonstra o quão é indispensável a inserção dos gestores e demais
servidores nas discussões de planejamento das atividades na
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instituição, para que possam compreender o verdadeiro significado
das ações socioeducativas e assim contribuírem de forma positiva.
Em grande parte dos campi ainda há carência de materiais
e equipamentos básicos para a assistência de enfermagem. Então,
apresentar relatórios dos serviços de enfermagem é uma estratégia
para que a gestão possa perceber as demandas dos serviços e planejar
melhor os recursos financeiros, a fim de contemplar de forma
satisfatória as demandas.
Em algumas instituições a consulta de enfermagem de todos
os alunos matriculados é inviável em decorrência do tempo de
cada consulta, totalidade de alunos matriculados e quantidade de
enfermeiro por campus.
Ainda há uma resistência por parte de alguns alunos
em comparecer às consultas agendadas e dar continuidade aos
encaminhamentos, muitos alunos referem a pouca disponibilidade
de tempo para as consultas e para ir aos serviços de referência, mesmo
estas sendo agendadas antes ou posterior aos horários de aulas. A fim
de dar continuidade do cuidado, em alguns casos, os familiares dos
alunos são contatados para que possam contribuir para a resolução
dos problemas diagnosticados.
Existem algumas questões legais como a necessidade de
portarias que possam legalizar algumas condutas dos enfermeiros
escolares, tendo em vista que algumas normativas não abrangem os
enfermeiros que atuam em instituições de ensino. Para isso tornamse importantes realizações de eventos nacionais que mobilizem os
enfermeiros de todas as regiões do país, a fim de discutir questões
referentes a este contexto de atuações e fazer deliberações e
encaminhamentos que possam dar resolubilidade às principais
demandas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos afirmar que se tornar enfermeira escolar tem sido
um trabalho gratificante e desafiador que requer de nós avaliações
críticas constantes e uma busca incessante de formas de cuidado
inovadoras, neste cenário de atuação que oferece uma diversidade de
possibilidades de ser enfermeira.
É notório que a inserção da enfermeira no contexto escolar se
dá de forma articulada com a assistência à saúde, pesquisa, extensão,
e também no ensino por meio da participação no planejamento
pedagógico, na participação dos conselhos de classe e em diversas
trocas entre equipe, discentes e comunidade escolar.
O espaço escolar é rico em possibilidades de atuação para
o enfermeiro, seja na promoção da saúde, prevenção de agravos,
tratamento de enfermidades, ingresso, permanência e êxito dos
alunos. Os marcos políticos e históricos da atenção à saúde do
escolar apontam que a inserção dos serviços de enfermagem escolar
vem ocorrendo de forma gradativa no Brasil, emergindo para o
fortalecimento das ações de educação em saúde. Torna-se, pois,
necessário que a enfermagem permaneça buscando, por meio de lutas
sociais, reafirmar as suas contribuições para a qualidade do processo
de ensino e aprendizagem do educando, na garantia de condições
que facilitem este processo.
Percebe-se que a enfermeira escolar vem somar e enriquecer
as relações, principalmente, entre educação, saúde e assistência ao
atender o educando de forma biopsicossocial, em parceria com
educadores, família e comunidade, na perspectiva da promoção da
saúde. Tal abordagem desvela estratégias para a formação de alicerces
fundamentais à atenção integral e qualificada.
Para tanto, a enfermagem necessita de novos instrumentos
e estudos que possam agregar e contribuir cada vez mais para a
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sistematização e reestruturação dos seus cuidados no contexto
escolar, a fim de suprir as lacunas existentes nesta área de atuação,
tornando esta especialidade verdadeiramente consolidada.
Dentre as contribuições deste capítulo, espera-se que as
atividades positivas relatadas possam ser replicadas em demais
instituições e, ainda, que os enfermeiros pertencentes ao quadro
efetivo de escolas no país sintam-se encorajados em descrever suas
experiências e seu modo de fazer enfermagem, modo este que deve
ser peculiar à realidade na qual este profissional está inserido.
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INTRODUÇÃO
A inclusão social tem se consagrado no mundo ocidental,
especialmente a partir da década de 1980, como impulsionadora
de importantes movimentos sociais e ações políticas. Na Europa
e nos Estados Unidos da América, já nos anos 1970, a inclusão
social das pessoas com deficiência figurava entre os direitos sociais
básicos expressos em importantes documentos legais e normativos.
Gradativamente, as sociedades democráticas vêm divulgando,
discutindo e defendendo a inclusão como direito de todos em relação
aos diversos espaços sociais (MAZZOTTA; D’ANTINO, 2011).
O grande desafio a ser discutido socialmente é a implantação
de políticas públicas capazes de maximizar a inclusão de indivíduos
deficientes. Nesse sentido, o que deve ser considerado é o contexto de
objetivo a ser atingido na pluralidade de uma comunidade ainda não
consciente da diversidade humana (SANTOS, 2000).
No Brasil, pensar outros caminhos para garantir a saúde
da população significou pensar a redemocratização do País e a
constituição de um sistema de saúde inclusivo. A promoção da
saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja,
como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas
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e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui
na construção de ações que possibilitam responder às necessidades
sociais em saúde e, assim, potencializar a inclusão social (BRASIL,
2010).
Em 2006 foi criada a Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNPS), por meio da Portaria Nº 687, com a intencionalidade de
promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à
saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos
de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer,
cultura, acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2010).
Em 2014, a PNPS foi redefinida mediante Portaria Nº 2.446,
de 11 de novembro de 2014. No art. 3º dessa Portaria são apresentados
os valores fundantes para o processo de efetivação da PNPS, dentre os
quais se tem a “inclusão social, que pressupõe ações que garantam o
acesso aos benefícios da vida em sociedade para todas as pessoas, de
forma equânime e participativa, visando à redução das iniquidades”
(BRASIL, 2014, p.3).
Assim, a atenção à saúde de pessoas com necessidades
especiais, nos serviços da área de saúde, estabelece-se como fator
essencial de qualidade dos serviços prestados. Neste ínterim, registrase que a falta de comunicação efetiva inviabiliza um atendimento
humanizado. A comunicação com os surdos surge como um desafio
aos profissionais que lhes prestam assistência à saúde (CHAVEIRO;
BARBOSA, 2005).
Isso porque conviver no universo das pessoas com deficiência
envolve uma mudança de paradigmas. Para os surdos, as mudanças
acontecem quando são aceitos e respeitados em suas diferenças, e
contar com a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), no atendimento aos surdos, é exemplo de reconhecimento
das diversidades. O valor fundamental da linguagem está na relação
em que as pessoas se fazem entender umas às outras. Quando se
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compartilham experiências de forma eficaz, é possível reconhecer
as percepções de dor ou prazer expressas pelo outro, por meio de
aspectos verbais e não verbais da comunicação (CHAVEIRO;
BARBOSA, 2005).
A comunicação não verbal é importante no atendimento aos
pacientes e permite a excelência do cuidar em saúde, e o profissional
que a reconhece adequadamente remete significado aos sinais não
verbais potencializando suas interações (SILVA; SILVA, 2003).
Contudo, é verificada uma barreira de comunicação na interação
entre surdos e profissionais de saúde, o que torna indispensável
que ambos encontrem formas de interagirem para garantir uma
assistência de melhor qualidade (BARBOSA et al., 2003).
Ser cidadão brasileiro, vivenciar a mesma cultura das
pessoas ouvintes não garante aos surdos atendimento igualitário
na área da saúde; uma barreira é imposta aos surdos e profissionais
por não compartilharem uma mesma linguagem. Uma proposta
de atendimento inclusivo na área da saúde envolve, portanto,
um sistema que se identifique com princípios humanistas e cujos
profissionais tenham um perfil que seja compatível com esses
princípios (CHAVEIRO; BARBOSA, 2005).
Considerando o exposto, Souza e Porrozzi (2009) referem
que se torna necessário que os profissionais da Saúde, principalmente
aqueles componentes da Atenção Básica e da Saúde da Família,
sejam capacitados para se comunicarem de maneira eficiente com
tais usuários. Essa capacitação se concretizaria na oferta de cursos
de LIBRAS a todos os profissionais de saúde de tais áreas, para que
pelo menos esses profissionais tenham um mínimo de entendimento
necessário para o atendimento do paciente.
Assim, esse estudo já se trata de um avançar na
operacionalização de estratégias potentes de inclusão social de surdos
na Estratégia Saúde da Família. Sob esse fundamento delineia-se o
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objetivo de realizar reflexões sobre o ensino da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) como estratégia de inclusão social na comunidade.
METODOLOGIA
Estudo do tipo relato de experiência que surgiu com a proposta
de divulgar uma vivência exitosa com o ensino da linguagem de
sinais para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), vinculados aos
serviços de saúde de Sobral-CE. A intenção do envolvimento desses
profissionais é fortalecer a inclusão social de maneira mais ampla na
comunidade, considerando que os ACS representam um elo e uma
extensão dos serviços de saúde nos territórios em que atuam.
Foi, então, proposto um curso intitulado “Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS)”, com carga horária de 40h (30h presenciais e 10h a
distância) e disponibilização de 30 vagas. Para seu desenvolvimento,
contou-se com a Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Saboia (EFSFVS) para condução do processo formativo.
O Curso estruturou-se em três unidades de aprendizagem,
as quais detinham conteúdos abordados de maneira participativa e
problematizadora. As técnicas de ensino utilizadas foram exposição
dialogada, leitura de artigos, vídeos e dinâmicas, conduzindo o
processo de ensino-aprendizagem orientado pela interação.
As informações advindas das experiências foram
problematizadas com a literatura, oferecendo subsídios para
interpretações e inferências a partir do vivenciado. O relato e suas
reflexões foram conduzidos eticamente, não sendo referenciado
nenhum dos atores envolvidos no processo.
RESULTADOS
Os resultados são apresentados mediante descrição das
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especificidades da experiência e as impressões advindas de seu
desenvolvimento, entendendo que o fundamento maior em se relatar
uma vivência está no que é provocado no interior dos envolvidos e
as posturas e modos de conduzir a vida pessoal e profissional a partir
de então.
O Curso de LIBRAS teve o objetivo de “oportunizar o
aprendizado da Língua Brasileira de Sinais de forma contextualizada,
possibilitando o reconhecimento das diferenças linguísticas de
pessoas surdas no contexto educacional e auxiliando na construção
de subsídios teóricos que viabilizem a interação comunicativa entre
surdos e ouvintes”, como previsto em seu Programa de Curso.
Organizado em três unidades, o Curso explorou como
conteúdos programáticos: deficiência auditiva, perspectiva histórica
da surdez, e conhecimento teórico e prática da cultura dos surdos,
na Unidade I; metodologia de ensino para o surdo inclusão do surdo
e bilinguismo, na Unidade II; e LIBRAS, características básicas da
fonoaudiologia, categorias gramaticais e práticas utilizando LIBRAS,
na Unidade III.
As atividades foram trabalhadas mediante práticas
presenciais, mas também a distância na perspectiva de visitar
os territórios e visualizar a aplicabilidade da LIBRAS em seus
contextos de trabalho. Nessa reinserção (considera-se reinserção
por já trabalharem na comunidade), agora com habilidades iniciais
para lidar com a deficiência auditiva, os ACS problematizaram uma
situação e apresentaram para o grupo envolvido no Curso.
A intenção das atividades do Curso era conduzir uma
aprendizagem que problematizasse realmente os processos de
trabalho, o território. Isso garante significado e importância ao que
se pretende ser explorado, pois retratam os desafios cotidianos no
cuidado a esse público.
O interesse pelo desenvolvimento de um curso de LIBRAS
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para profissionais de saúde originou-se das vivências da Residência
Multiprofissional em Saúde da Família, nas quais foi observada
fragilidade do processo de comunicação dos profissionais com os
pacientes surdos.
É importante considerar que nem todos os pacientes surdos
conhecem a LIBRAS. Para além disso, o perfil de pacientes surdos
que buscam atendimento nas unidades de saúde, em sua maioria, é
de adultos que raras vezes vão com acompanhantes. O fato de não
dominarem a língua de sinais constitui uma barreira para a interação
com a pessoa surda.
O enfrentamento desse problema implica o envolvimento dos
mais variados agentes sociais, de forma a assegurar que os serviços
de saúde possam contribuir para uma resposta às necessidades das
pessoas surdas, que buscam atendimento nas unidades de saúde.
Assim, a comunicação efetiva, por meio do uso adequado
das técnicas de língua de sinais, é condição imprescindível para que
o profissional possa ajudar o paciente a atender suas demandas em
saúde.
No desenvolvimento do Curso ficou evidente que a
comunicação verbal utilizada pelos profissionais da saúde não é
suficiente para estabelecer o vínculo, sendo, portanto, ineficaz, e
podendo levar a erros no diagnóstico das doenças e no tratamento.
Neste sentido, os serviços de saúde devem oportunizar frequentemente
esses cursos que buscam reduzir barreiras de acesso a uma saúde
qualificada e resolutiva para a população, com a participação de
todos os profissionais da saúde. Além disso, novas oportunidades de
discussão e aprendizagem para lidar com os pacientes surdos devem
ser pensadas e a carga horária destinada para tal.
A realização da capacitação permitiu refletir quão grande é
a importância de viabilizar a acessibilidade nos serviços de saúde,
não somente como forma de inclusão, mas de modo a garantir
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uma assistência de qualidade para todas as pessoas que buscam os
serviços de saúde. É importante compreender que o atendimento nos
serviços de saúde deve ir além do fazer técnico, este deve promover
uma assistência que valoriza a qualidade do cuidado em saúde, pois
identifica clareza as necessidades do paciente.
DISCUSSÃO
O acesso aos serviços de saúde é um direito de todos, viabilizar
esses serviços é contribuir para o pleno exercício da cidadania. Por
isso, é importante a presença, nesses ambientes, de profissionais
de saúde aptos a lidar com as pessoas, independentemente de suas
possíveis limitações. Além disso, é importante também que esses
espaços, como local de inclusão social, se adaptem a todo tipo de
necessidade específica. No caso que interessa ao nosso trabalho, esses
profissionais precisam buscar aperfeiçoamento a respeito da língua
de sinais ou, mesmo, precisam incorporar em sua equipe o intérprete
de LIBRAS (OLIVEIRA, 2016).
Com relação ao acesso de surdos aos serviços de saúde, o
capítulo VII do Decreto de Lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005
(BRASIL, 2005), que trata da “garantia do direito à saúde das pessoas
Surdas ou com deficiência auditiva”, determina que, a partir de 2006,
o atendimento às pessoas Surdas ou com deficiência auditiva seja na
rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). O reconhecimento
da Comunidade Surda como minoria sociolinguística e cultural
apresenta-se como importante desafio para o SUS, tanto no que
remete à identificação de suas especificidades psicolinguísticas
quanto no que diz respeito aos desafios linguísticos que, até então,
referenciavam essa população aos níveis secundário e terciário de
atenção à saúde (IANNI; PEREIRA, 2009).
Como marco legal, a Lei n. 7.853/89 dispôs sobre o apoio às
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pessoas com deficiência e a sua integração social. E nela foi assegurado
a esse público pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência
social, entre outros. Em 2002, foi aprovada a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria n. 1.060/2002),
que tem como propósito definir, no setor saúde, uma política voltada
para a reabilitação da pessoa com deficiência de modo a contribuir
para a inclusão plena em todas as esferas da vida social.
Para além de garantir a reabilitação, faz-se necessária uma
abordagem mais adequada às suas características e peculiaridades.
Na surdez, Pagliuca, Fiúza e Rebouças (2007) relatam ser esse o tipo
de deficiência de mais difícil convívio com o restante da sociedade,
porquanto a audição é o sentido essencial para a aquisição e uso da
linguagem.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a surdez
é uma condição incapacitante séria que pode levar a uma sobrecarga
tanto social como econômica para os indivíduos, as famílias e a
sociedade, e esse fato ocorre mais frequentemente nas classes mais
carentes, porque não têm condições de arcar com os cuidados
preventivos de rotina, necessários para evitar a perda da audição
(nos casos possíveis), e com menos condições para amenizar a
deficiência auditiva (OMS, 2010). Assim, deve-se considerar que a
dificuldade de comunicação dos indivíduos surdos revela-se muito
mais como problema social e cultural, do que orgânico (CHAVEIRO;
BARBOSA; PORTO, 2008).
Há muitas barreiras no atendimento ao paciente surdo,
destacando-se as dificuldades linguísticas, falta de confiança no
mundo dos que ouvem, atribuição aos surdos de baixa inteligência,
comparando-os com deficientes mentais e falta de acesso dos surdos
às informações preventivas (STEINBERG et al, 2002).
Pesquisas mostram a necessidade de uma melhor comunicação
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dos profissionais com os pacientes surdos, no entanto a comunicação
com as pessoas surdas continua negligenciada nos sistemas de saúde
(MEADOR; ZAZOVE, 2005; RALSTON; ZAZOVE; GORENFLO,
1996; HUDSON, 2004). Por isso, a linguagem não-verbal é um
recurso de comunicação que precisa ser conhecido e valorizado na
prática das ações em saúde (SILVA; SILVA, 2004).
Reforça-se ainda que, mesmo não se conhecendo a língua
de sinais, é fundamental interpretar seus aspectos suprassegmentais
que incluem gestos, expressões faciais e corporais (CHAVEIRO;
BARBOSA, 2004). Isso dialoga também com a experiência
apresentada nesse estudo, pois ofertar um Curso de LIBRAS para os
ACSs não tem o propósito de torná-los expertises, mas sensíveis aos
gestos que podem representar uma informação importante para uma
comunicação efetiva com o paciente surdo.
O encontro com o paciente surdo pode ser esporádico,
mas o desafio para os profissionais da saúde está além dos serviços
especializados. Habilidades no trabalho com pessoas que não
partilham a língua oral e apresentam cultura própria não são
rotineiramente ensinadas, por isso os profissionais podem não estar
preparados para o encontro com o paciente surdo (CHAVEIRO;
BARBOSA; PORTO, 2008).
A capacitação dos profissionais da saúde para atender esses
pacientes é uma necessidade urgente, uma formação que contemple
os métodos de comunicação, cultura surda, noções básicas de língua
de sinais e leitura labial e como se posicionar frente ao atendimento
do surdo. Isso lhe assegura o acesso aos cuidados de saúde (HINES,
2000). Intenta-se que a experiência aqui relatada não se limite ao
que já foi vivenciado, e que, para além de outros momentos, também
envolva outros profissionais da saúde, entendendo esta situação
como complexa e que exige um trabalho multiprofissional.
Na área de saúde, habilidades de comunicação interpessoal
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são imprescindíveis na assistência a qualquer paciente, e as ações dos
profissionais da saúde são pautadas pela comunicação, independente
da sua formação acadêmica. Este profissional tem como ferramentabase de seu trabalho as relações humanas (MALDONADO;
CANELLA, 2003). Portanto, compreender o relacionamento entre o
profissional da saúde e a pessoa com necessidade auditiva é condição
necessária para qualificar os serviços prestados à população surda.
O encontro clínico entre o profissional da saúde e a pessoa
surda normalmente acontece fora dos padrões esperados na rotina
de qualquer profissional; indivíduos surdos e profissionais se veem
diante de limitações que dificultam o vínculo a ser estabelecido entre
eles. Esse aspecto se agrava se for considerado o fato de que a língua
de sinais quase sempre é desconhecida pelos profissionais de saúde.
Para muitos, a solução encontrada está na solicitação da presença do
intérprete da linguagem de sinais como mediador, o que implica na
inclusão de uma terceira pessoa nesta relação (CHAVEIRO, 2007).
Por outro lado, pouco se discute sobre a importância de
conhecimentos mínimos dos profissionais de saúde sobre a língua
dos sinais, para que esses possam qualificar seu contato com a pessoa
surda como mais uma forma de inclusão (CHAVEIRO; BARBOSA;
PORTO, 2008). Assim, viabilizar a acessibilidade é uma questão
fundamental que os profissionais da saúde devem se atentar, como
forma de inclusão das pessoas com deficiências, de modo a garantir
uma ação terapêutica de qualidade, tanto quanto como aquela
realizada com pessoas consideradas normais (MILBRATH et al.,
2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa reflexão advém da experiência sobre o ensino da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como estratégia de inclusão social na
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comunidade com Agentes Comunitários de Saúde, com a proposta
de estabelecer um elo mais fortalecido desse público com o Saúde da
Família.
É importante considerar que nem todos os pacientes surdos
conhecem a LIBRAS e é necessário envolver o grupo mais ampliado
de profissionais para qualificar o cuidado ao paciente surdo e
oferecer uma condução clínica resolutiva. Assim, o entendimento da
linguagem de sinais é condição imprescindível para que o profissional
possa ajudar o paciente a atender suas demandas em saúde.
O estudo tem como limitações ser uma reflexão a partir de
uma experiência. Procurou-se aprofundar os achados da experiência
mediante interpretação junto à literatura, aspecto que confirmou
algo já problematizado pela equipe que vivenciou mais diretamente
a construção e operacionalização desse Curso: os movimentos
de capacitação em LIBRAS devem envolver todos os membros da
equipe de saúde. Isso nos sinaliza a outra limitação: ter envolvido
apenas ACS.
Recomenda-se que novos estudos envolvendo a atuação
profissional com pacientes surdos sejam realizados de modo a
problematizar mais o assunto e favorecer a inclusão desse público de
forma efetiva na saúde.
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O conteúdo do livro tece reflexões sobre o campo
da promoção da saúde, evidenciando suas competências
para a prática dos profissionais, ao mesmo tempo que o
situa no ambiente educacional, possibilitando a
ressignificação dos processos formativos dos
profissionais de saúde.
Este livro traduz a contribuição científica dos
autores, advindos de variados campos do conhecimento,
e com perspectivas diversas acerca do pensar e fazer
promoção da saúde em ambientes educacionais.

