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Resumo

Com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs), a saúde 

passou a ser um tema transversal que deve ser trabalhado por todos os níveis de 

ensino em toda a escola, principalmente pelos professores do ensino fundamental, 

os quais têm uma grande responsabilidade no processo de formação dos valores 

e de condutas dos escolares. Com o objetivo de investigar a concepção dos 

professores de ensino fundamental (1ª a 4ª séries) sobre a saúde do escolar, este 

estudo teve como amostra 45 professoras lotadas em 04 escolas públicas e 04 

escolas privadas no município de Natal/RN. Para a coleta dos dados foi utilizado 

um questionário semi-estruturado, sendo os mesmos analisados por meio da 

análise temática. A faixa etária com maior prevalência foi a superior a 40 anos, 

com 58% de professoras. Com relação ao grau de formação acadêmica das 

docentes investigadas, 47% delas tem o terceiro grau completo e, 40% possuem 

apenas formação no magistério. No que se refere ao tema transversal saúde, 27% 

das professoras não realizaram estudos sobre o mesmo e, 40% das docentes não 

se sentiam preparadas para desenvolver esse conteúdo, apontando como 

principal fator limitante à falta de conhecimento mais profundo sobre saúde e a 

falta de material didático adequado. Sobre a importância em se trabalhar a saúde, 

29% das respostas referiram-se aos cuidados com a saúde, e 20% em prevenir e 

conhecer doenças. Pode-se concluir que é necessária uma capacitação específica 

referente à temática em questão, o que deve ser acompanhada de políticas 

públicas que incentivem o profissional da educação e ofereça estrutura ao 

ambiente escolar. 
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1 Introdução 

Durante o desenvolvimento do educando a escola assume um papel 

importante  e decisivo. Os estudantes, nesse contexto, formam um grupo maleável 

e mutável, que apresentam diferentes condutas de acordo com o ambiente e com 

os estímulos que lhe são oferecidos.  Desta forma, a escola deverá favorecer o 

desenvolvimento de sua criatividade e potencialidades, auxiliando-os na formação 

pessoal. (1)

É no contexto escolar que a figura do professor surge como elemento capaz 

de interferir no processo desenvolvimentista, facilitando a concretização dos 

objetivos propostos por uma prática educacional crítica e contextualizada. As 

contribuições para a formação não estão restritas ao processo ensino-

aprendizagem dos conteúdos escolares convencionais; o professor assume papel 

fundamental em todo o processo, principalmente naqueles que envolvam 

mudanças de paradigmas, de comportamentos e de tomada de consciência para 

um novo estilo de vida.  Para isso, é necessário que conheça não apenas as 

características de seu aluno, mas o contexto sócio cultural no qual estão 

inseridos. (2)

Cumprindo exigências das Leis de Diretrizes e Bases para a Educação 

Brasileira (LDB), o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) propôs, em 1997, 

o referencial curricular nacional para a educação, o qual determinou a inclusão de 

temas transversais como proposta para tornar o currículo mais flexível e aberto às 
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realidades locais e regionais. A saúde é tida como um destes temas que devem 

ser trabalhados no ambiente escolar de maneira contínua e com a participação de 

diversos profissionais, incluindo outros professores além dos de ciências, aos 

quais geralmente é creditada tal responsabilidade. (3)

Apesar das exigências, alguns estudos demonstram que o professor, em 

suas práticas diárias, apresentam dificuldades em cumprir essas metas de 

maneira eficaz, apresentando como justificativa um deficiente processo de 

formação no que se refere à temática saúde. A concepção de saúde trabalhada na 

formação do profissional docente geralmente é focalizada numa dimensão 

exclusivamente biológica e individualizante. (4)

Tanto as escolas como os profissionais de saúde têm se voltado 

principalmente para o ramo da assistência à saúde e, de maneira mais direta, a 

alunos que já possuem alguma patologia evidenciada, deixando-se de lado a 

prática da promoção e da prevenção. Para que tal realidade comece a ser 

modificada é necessário uma mudança no enfoque da saúde do escolar, 

envolvendo todas suas dimensões (biológica, social, cultural, psíquica, 

econômica), impondo que o professor reconheça essas dimensões. Nesse 

sentido, é imperativo o conhecimento da real visão dos professores acerca da 

temática, em especial, daqueles que trabalham com o ensino fundamental, etapa 

ímpar para a formação de conceitos e valores na vida das crianças escolares.

Considerando os aspectos anteriormente apresentados, desenvolveu-se o 

presente estudo, que determinou uma profunda pesquisa bibliográfica sobre a 

temática da saúde do escolar e o contato com o contexto e atores no ensino 

fundamental, principalmente com os docentes. Nessa etapa buscou-se coletar 
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dados que fornecessem informações sobre o conhecimento e formação dos 

docentes, a concepção dos mesmos sobre a saúde e qual importância desse tema 

no processo educacional. As informações coletadas além de evidenciar o 

paradigma predominante sobre a questão saúde, deverão subsidiar qualquer 

intervenção que venha a ser desenvolvida, tanto em caráter de extensão, quanto 

através de políticas públicas no contexto escolar.

Como parte dos resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados, 

desenvolveu-se a produção de artigos que foram encaminhados para publicação 

em periódicos indexados e, dentre eles, selecionou-se aquele que obteve o 

primeiro aceite, no periódico História Ciências Saúde – Manguinhos (Rio de 

Janeiro - Brasil), o qual é indexado internacionalmente e foi avaliado como Qualis 

A pela CAPES.

O artigo, cujo título é “A concepção sobre saúde do escolar de professores 

do ensino fundamental (1ª a 4ª séries)”, permite a visualização dos propósitos da 

investigação e uma síntese dos resultados obtidos. Apresentamos, a seguir, os 

objetivos propostos, acompanhados de alguns tópicos de revisão que situam 

melhor o leitor em relação à temática proposta e o artigo acima citado, 

obedecendo às normas editoriais da revista para a qual foi enviado. 
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1.1 Objetivos 

Descrever a concepção dos professores do ensino fundamental 

vinculados  à rede pública e privada no município de Natal/RN sobre 

a  saúde do escolar; 

Caracterizar os docentes quanto à idade, nível de instrução, e 

formação sobre o tema saúde; 

Identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores 

para desenvolver o tema transversal saúde no ambiente escolar; 

Verificar, de acordo com  a concepção dos docentes, a importância 

em trabalhar a temática no contexto escolar. 
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2 Revisão da literatura 

2.1 - A saúde do escolar 

O termo escolar pode referir-se a criança em idade escolar ou à pessoa em 

processo formal de ensino-aprendizagem, independente da idade e da vinculação 

à escola. (5)  Já o conceito de saúde do escolar, este é tido como o conjunto de 

ações destinadas a promover, proteger e recuperar a saúde das coletividades 

integrantes do sistema educacional ou em idade indicada para tal. (6)

No cenário europeu do século XVIII, é que surgiu as raízes da saúde escolar, 

através do Ensaio sobre o Conhecimento Humano feito por Jonh Locke, o qual 

tratou de questões referentes à higiene e saúde. (7,8) Com relação à história da 

educação para a saúde no currículo brasileiro, de acordo com alguns 

levantamentos feitos, a temática já vinha sendo abordada desde de 1854, através 

dos decretos imperiais, nos quais subtendendiam-se recomendações sobre a 

higiene. Foi somente em 1946, através de um Decreto-Lei, que ocorreu a primeira 

indicação normativa de educação para a saúde no currículo brasileiro. (8)

A saúde escolar passa ter um maior importância legal em 1971, através  da 

Lei Federal nº 5.692/71, que fixou a diretrizes e bases para o ensino nas escolas 

brasileiras. Mais precisamente, o artigo 7º torna obrigatória a presença de 

programas de saúde dentro dos currículos.(8) Daquela época para nossa 

atualidade, a evolução de tal temática foi considerável, pelo menos no que 
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concerne a teorias e leis que regulamentam tais práticas, porém com relação ao 

desenvolvimento efetivo das atividades que objetivem a saúde dentro do ambiente 

escolar, parece que estas ainda não conseguiram se efetivar como uma prática 

contínua, capaz de desenvolver autonomia e consciência sanitária entre os 

indivíduos. Essa problemática, para alguns estudiosos, relaciona-se  à falta de 

políticas mais definidas para a saúde do escolar, as quais  não foram devidamente 

desenvolvidas em nosso país. (9)

O Ministério da Educação e do Desporto  a fim de atender às determinações 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), criou o 

referencial curricular nacional para a educação fundamental, com o objetivo de 

que este seja um elemento catalisador de ações na busca de uma melhor 

qualidade para a educação brasileira. Dentro destes referenciais a educação para 

a saúde é tida como um tema transversal que deve ser trabalhado e assumido 

como uma responsabilidade e um projeto de toda a escola, onde os alunos, o 

ambiente escolar e os professores são os elementos chaves para tal realização. (3)

2.1 O estudante e o ambiente escolar 

A criança em idade escolar participa ativamente de vários ambientes que 

podem ser chamados de microssistemas (10), tal como seu lar, sua igreja, sua 

escola, entre outros em que participa ativamente. Dentre esses ambientes, a 

escola destaca-se, pois grande parcela do tempo da criança é dedicada ao 

convívio no contexto escolar; onde as relações inter-pessoais, as atividades e os 

papéis assumem significativa importância. Da mesma forma destacam-se as 
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relações  da escola com a família. A criança, quando inicia sua vida escolar, traz 

consigo a valoração de comportamentos relativos à saúde oriundos da família, de 

outros grupos de relação mais direta ou da mídia. Durante a infância, épocas 

decisivas na construção de condutas, a escola passa a assumir papel destacado 

por sua potencialidade para o desenvolvimento de um trabalho sistematizado e 

contínuo. Os valores que se expressam na escola por meio de aspectos concretos 

como a qualidade da merenda escolar, a limpeza das dependências, as atividades 

propostas, a relação professor-aluno, são apreendidos pelas crianças na sua 

vivência diária. (3, 11)

A escola inocula nos seus usuários uma visão de mundo, na qual estão 

contidas visões de si, dos outros e das relações com as pessoas e com a natureza 

em geral. (12) O ambiente escolar tem uma grande importância na formação do 

aluno, pois, sendo um ambiente saudável, permite a prática de comportamentos 

adequados em relação à saúde e, ainda, na área de ensino de saúde, serve como 

exemplo de ambiente sadio. (13,14)

Apesar de toda a importância creditada a instituição escolar, esta não tem 

conseguido cumprir com um compromisso social em relação à saúde da criança, 

devido não permitir, em suas práticas, que o escolar desenvolva sua capacidade 

própria de analisar a realidade, de construir seus conhecimentos e de selecionar 

as atitudes que ele deve adotar em sua vida, para torná-la a mais saudável 

possível. Para ele a prática pedagógica que deve ser adotada é a da 

problematização, ao invés, de apenas transmissora. (7)
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 2.2 O professor 

Líder natural de grande relevância social, é sobre o professor que recai a 

responsabilidade pela formação do homem de amanhã. (1) Existe uma obrigação 

inerente à profissão de ensinar, no sentido de promover o bem-estar das crianças 

e criar melhores condições para a sua aprendizagem. Devido ao contato diário e 

prolongado com os estudantes, os professores deveriam ter a propriedade de 

observar o estado de saúde do aluno. Porém isto não ocorre na prática, pois os 

docentes nem sempre dispõem de conhecimentos, atitudes, habilidades e práticas 

no campo da saúde escolar, que deveriam ter sido adquiridos no curso de 

formação do magistério. (15,16)

A maior responsabilidade no processo de educação em saúde recaí sobre o 

professor, cabendo a este colaborar para o desenvolvimento do pensamento 

crítico do escolar, além de contribuir para que as crianças adotem 

comportamentos favoráveis à saúde. Existem dois fatores que geralmente 

influenciam na atuação eficaz do professor neste processo: o primeiro deles, seria 

a existência de condições determinantes como remuneração condigna, assistência 

à saúde, tempo e oportunidade para reciclagens, dentre outros. Outro fator seria a 

possibilidade de uma formação contínua em Educação em Saúde. (9)

A responsabilidade atribuída ao professor com relação à temática estudada é 

grande, como normalmente ocorre quando se trata de saúde. De maneira geral, 

constitui-se um grande desafio, principalmente a tarefa de tornar o processo 

ensino/aprendizado de maneira prática, abordando esta temática no cotidiano das 
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experiências escolares, não se limitando apenas ao estudo de uma matéria 

teórica. (17)

Sobre a dificuldade citada a cima,  é atribuído a ela o falho processo de 

formação em saúde dado aos professores. A saúde geralmente é focalizada em 

uma dimensão exclusivamente biológica e individualizante, e a prática pedagógica 

restringi-se à transmissão de informações e conceitos freqüentemente 

desvinculados da realidade de vida dos alunos. (4,16,18)

Pode-se observar que o tradicional modelo da racionalidade técnica adotada 

em algumas práticas pedagógicas tem se mostrado inadequado, uma vez em que 

é dada prioridade  à formação teórica em detrimento a uma formação prática, e 

geralmente se acredita que o domínio específico de uma área de conhecimento é 

o suficiente para se considerar um bom professor. (17,19,20)

Um outro modelo, tem base na pedagogia construtivista, sob a qual o 

professor deve ser um profissional autônomo, com uma atuação crítica e reflexiva, 

devendo entender os discentes como aprendizes ativos para os quais devem ser 

criadas condições favoráveis para a ampliação de seus conhecimentos. (2)  Ao

invés das práticas pedagógicas tradicionais, deve ser adotada uma pedagogia 

onde o educando é respeitado e colocado ao lado do educador, o qual tem a 

tarefa de orientar e dirigir o processo educativo, construindo com o aprendiz as 

bases de seus conhecimentos. (20,21)
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Resumo

O presente estudo teve o propósito de investigar a concepção dos docentes 

do ensino fundamental sobre a saúde do escolar e caracterizar a formação destes 

profissionais no que se refere a essa temática. Foi utilizada uma metodologia

qualitativa, sendo a amostra constituída por 45 professores. Os dados foram

coletados através de um questionário semi-estruturado e posteriormente

analisados seguindo a proposta de análise temática. Como resultado observou-se 

que 78% dos docentes estudaram conteúdos de saúde, sendo que 33% têm

dificuldades em trabalhar esta temática, principalmente por falta de material

didático adequado. Com relação aos Parâmetros Curriculares Nacional e o tema

transversal saúde, 76% participaram desta capacitação. Quando indagados sobre 

a importância em se trabalhar a saúde, 29% referiram-se  aos cuidados que se 

deve ter com a saúde. Portanto, observar-se que os professores do ensino 

fundamental necessitam de uma capacitação específica e de maior suporte com

relação à prática da saúde escolar. 

Palavras chaves: Saúde escolar; Educação em Saúde; Docente. 
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Introdução

Durante a infância, época decisiva na construção de hábitos e atitudes, a 

escola passa a assumir um papel importante por sua potencialidade para o 

desenvolvimento de um trabalho sistematizado e contínuo. Os valores que se 

expressam na escola em seus diferentes aspectos  geralmente são apreendidos 

pelas crianças na sua vivência diária. 

Para Focesi (1990),  a maior responsabilidade do processo de educação em

saúde é a do professor, cabendo-lhe colaborar para o desenvolvimento do 

pensamento crítico do escolar, além de contribuir para que as crianças adotem

comportamentos favoráveis à saúde. Os docentes da educação fundamental têm

um importante papel dentro desse contexto, visto, estarem atuando diretamente

com crianças em processo de formação intelectual e desenvolvimento de 

condutas.

Diante dessas perspectivas, o Ministério da Educação e do Desporto (1998) 

criou o Referencial Curricular Nacional para a educação fundamental, no qual a 

saúde é compreendida como um tema transversal a ser trabalhado e assumido

com responsabilidade no âmbito de toda a escola; alunos, professores e o 

ambiente escolar sistematicamente relacionados  são elementos chaves para essa 

realização.

Apesar das normas existentes, o professor em suas práticas diárias não vem

cumprindo de maneira eficaz com o que esta previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), o que pode ser atribuído ao processo de formação docente. As 
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escolas também não se sentem  responsáveis pela prática da saúde em seus 

ambientes e geralmente reproduzem o paradigma de caráter assistencialista, 

priorizando o indivíduo e a doença, em detrimento da coletividade e da prevenção. 

Nesse contexto, decidiu-se questionar os docentes do ensino fundamental (1ª à 4ª 

séries) do município de Natal/RN, no que concerne à  visão dos mesmos sobre a 

prática de saúde no ambiente escolar e, mais especificamente, buscar 

informações sobre o  processo de formação para a  docência e sobre os 

conteúdos de saúde previstos nos PCNs. Objetivou-se neste estudo investigar a 

preparação dos professores para o  trabalho com a temática saúde no ambiente

escolar e  quais as principais dificuldades para tal prática. 

Metodologia

Esta pesquisa se caracteriza como sendo do tipo qualitativa, na qual, de 

acordo com Richardson e col (1994), se caracteriza pela busca da compreensão

dos significados e das características apresentadas pelos sujeitos investigados 

numa determinada situação, sendo isto o que se propõe este estudo, na medida

em que se objetiva compreender a concepção dos professores da educação 

fundamental do município de Natal-RN sobre a saúde do escolar. 

A população foi formada por professores de 1ª a 4ª séries do ensino 

fundamental, e a amostra foi do tipo estratificada por região geográfica do 

município de Natal/RN ¹, sendo constituída através de sorteio de uma escola 

pública e uma escola privada de cada uma das zonas da cidade de Natal, 
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perfazendo o total de 08 instituições de ensino. Do total de 53 docentes existentes 

nas escolas sorteadas, 45 aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, 

assinando um termo de consentimento. Foi obtido junto ao Comitê de Ética de 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte um parecer favorável à 

realização deste estudo. 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário semi-estruturado, com

perguntas abertas e fechadas. Essa ocorreu após a adequação do instrumento de 

coleta de dados por meio de um estudo piloto, que permitiu a identificação de 

algumas falhas presentes no questionário e no seu processo de aplicação. 

Os registros dos questionários foram submetidos a uma análise temática, na 

qual as freqüências das unidades de significação definiram os valores de 

referências e os tipos de comportamentos presentes no discurso dos participantes 

com relação à saúde do escolar. 

Todas as respostas foram listadas e organizadas em categorias, e quando 

necessário em subcategorias. Na definição operacional das categorias levou-se 

em consideração a forma e o conteúdo das respostas, e posteriormente verificou-

se a freqüência relativa das aparições das palavras e dos temas selecionados, 

podendo uma resposta ser enquadrada em mais de uma categoria. 

Resultados

A totalidade da amostra estudada é de docentes do sexo feminino, sendo 

que, dentre as  quarenta e cinco professoras, 15 delas estavam vinculadas a 

escolas privadas e 30 a escolas públicas , sendo toda a amostra do sexo feminino.
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A faixa etária de maior prevalência foi acima de 40 anos com 26 professoras, 

seguida pela faixa de 36-40anos, com 7 professores e a de 31-35 anos com 5 

professoras.

Sobre a formação acadêmica das  participantes, observou-se que 21 delas 

têm o terceiro grau completo, sendo que dentre elas 05 são de escolas privadas e 

16 de escolas públicas; outras 5 professoras  afirmam ter o terceiro grau 

incompleto, dentre as quais 4 atuam em escolas privadas e 1 em escola 

pública;18 docentes possuem apenas o magistério, sendo que dessas 6 são da 

rede privada e 12 da pública; apenas 1 não forneceu tal informação.

Tabela 1 – Relação do grau de formação acadêmica das professoras de acordo com o tipo 
da escola. 
GRAU DE FORMAÇÃO TIPO DE ESCOLA 

   PRIVADA                 PÚBLICA                   TOTAL 

    n            %                  n            %                   n       % 

Magistério    06         (13%)  12        (26%)              18  (40%)

3º grau incompleto    04         (11%)            01        (02%)              05  (11%)

3º grau completo    05         (11%)            16        (35%)              21  (47%)

Não forneceu resposta     -              -                 01        (02%)              01  (02%)

TOTAL 15         (35%)            30        (65%)               (100%)

Fonte: dados coletados pelos autores 

Uma diferença evidenciada entre as docentes de escolas públicas e privada 

encontra-se na idade das participantes. A maioria daquelas que atuam nas 

escolas públicas    enquadram-se mais na faixa etária superior a 40 anos. Outra 

diferença observada relaciona-se à qualificação profissional, visto que a maior
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parte das docentes das escolas públicas possuem terceiro grau completo,

enquanto as das escolas privadas possuem apenas o magistério.

Quando questionadas sobre a abordagem do tema saúde em sua formação

para docência, 35 delas responderam que estudaram conteúdos sobre saúde, 

sendo que destes 13 são docentes de escolas privadas e 22 de escolas públicas; 

outras 10 responderam  que não receberam nenhum tipo de informação, apenas 

02, dentre elas eram da rede privada. Sobre a satisfação com os estudos 

realizados, 23 professoras julgaram satisfatórios seus estudos e 12  consideraram

não-satisfatórios. O  argumento de maior prevalência apresentado pela metade

das participantes insatisfeitas com o estudo da temática saúde estava relacionado 

à maneira superficial com que esse conteúdo foi desenvolvido. 

Tabela 2 – Relação dos fatores de insatisfação com relação à formação para docência 
sobre conteúdos de saúde de acordo com o tipo de escola das professoras. 
FATORES DE NÃO 

SATISFAÇÃO

TIPO DE ESCOLA 

 PRIVADA              PÚBLICA     TOTAL 

  n           %               n             %                n          % 

Metodologia empregada   -            -               01        (08%)             01     (08%)

Material didático utilizado  01     (08%)            01        (08%)             02     (17%)

Informações superficiais  01     (08%)            05        (42%)             06     (50%)

Dificuldade de expressão 01     (08%)            02        (17%)             03     (25%)

TOTAL  03     (24%)            09        (75%)         12       (100%)

Fonte: Dados coletados pelos autores. 

Com relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 34 professoras 

responderam ter estudado seus conteúdos (12 de escolas privadas e 22  de 

escolas públicas) e  07 docentes afirmaram não tê-los estudado (03 de escolas 
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privadas e 04 de escolas públicas). Especificamente sobre o  tema transversal 

saúde, 29  participantes afirmaram tê-lo estudado,  sendo que 08 dessas da rede 

privada e 21 da rede pública. Observou-se que 05 professores de escolas 

privadas e 07  de escolas públicas, num total de 12 participantes, responderam

não ter estudado o tema transversal saúde. Tanto no que se refere ao estudo dos 

PCNs, quanto ao tema transversal saúde, 04 das docentes deixaram de responder 

cada questão respectivamente.

Quando as participantes foram questionadas se estariam preparadas para 

trabalhar com o tema transversal saúde dentro do ambiente escolar , 27 

responderam que sim (09 docentes de escolas privadas e 21 de escolas públicas) 

e 18 delas (06 da rede particular e 12 da pública) não se sentiam prontas para o 

desenvolvimento desses conteúdos. A falta de conhecimento mais profundo sobre 

saúde, foi a principal  justificativa apresentada, correspondendo às respostas de 

15 delas  (05 são docentes de escolas privadas e 10 da rede pública). O outro 

motivo citado foi a  da falta de material didático adequado, indicado por 6 

docentes, sendo que apenas uma docente era da rede privada. Apenas 01 

participante não quis revelar o motivo de não se sentir preparada para trabalhar o 

tema em questão. 

Outro questionamento feito junto às docentes estava relacionado à existência 

de dificuldades em  trabalhar com o tema saúde no ambiente escolar. Observou-

se que  30 participantes revelaram não haver dificuldades e 15 que existiam. Das 

que responderam negativamente, 11 são professoras de escolas privadas e 19 de 

escolas públicas; e, dentre as que afirmaram haver dificuldades, 04 são de 

escolas privadas e 11 de escolas públicas.  Foram citadas 20 respostas com
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relação ao tipo de dificuldades, dentre estas, as mais citadas foram à falta de 

material didático com 08 das respostas e a falta de capacitação específica sobre 

tal temática com 04  das respostas. Esses dados podem ser melhor observados 

na Tabela 3. 

Tabela 3 – Relação das dificuldades para se trabalhar o tema saúde dentro do ambiente 
escolar de acordo com o tipo da escola das professoras. 
DIFICULDADE TIPO DE ESCOLA 

   PRIVADA                PÚBLICA                   TOTAL 

    n            %             n            %                  n        % 

Falta de material didático    03       (15%)         05       (25%)             08   (40%)

Falta de capacitação    01       (05%)         03       (15%)             04   (20%)

Falta de apoio do ambiente 

familiar

- -             03       (15%)             03   (15%)

Falta de recursos humanos -             -             02       (10%)             02   (10%)

Outros 01       (05%)         02       (10%)             03   (15%)

TOTAL 05  (25%)         15       (75%)            20(100%)

Fonte: Dados coletados pelos autores. 

Também foi investigada a opinião das docentes sobre a importância em se 

trabalhar  a saúde com os alunos. Houve 60 tipos de respostas, agrupadas em 07 

categorias, sendo que  maior número destas, foi a de mostrar a importância da 

saúde e de seus cuidados com 17  respostas e “prevenir e conhecer as doenças” 

com 12 citações.
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Tabela 4 – Fatores indicados como importantes para justificar o tema “saúde” de acordo 

com o tipo de escola das professoras. 

FATORES IMPORTANTES TIPO DE ESCOLA 

PRIVADA            PÚBLICA        TOTAL

n           %              n          %           n       % 

Mostrar a importância da saúde e dos 

cuidados

02     (04%)          15    (25%)        17   (29%)

Prevenir e conhecer doenças 07  (12%)             05    (08%)        12   (20%)

Conhecer noções sobre higiene e 

alimentação

03  (05 %)            06    (10%)        09   (15%)

Preparar e capacitar os alunos 03  (05%)             06     (10%)       09   (15%)

Trabalhar a cidadania e qualidade de vida 04  (07%)             01     (01%)       05   (08%)

Outros 01  (01%)             04     (07%)       05   (08%)

Não respondeu/ dificuldade de expressão 01  (01%)             02     (04%)       03   (05%)

TOTAL 21  (35%)             39  (65%)          60 (100%)

Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores. 

Discussão

De uma maneira geral, as características da amostra deste trabalho se 

assemelham bem das citadas no trabalho de Espósito et alii. (1998), que fizeram

um estudo para caracterizar os professores do 1º grau dos estados de São Paulo, 

Maranhão e Minas Gerais. Eles concluíram que 94% de sua amostra eram do 

sexo feminino e 49% tinham faixa etária compreendida entre 35 a 45 anos. Nesse 

estudo a maior parte dos docentes pesquisados tinham o terceiro grau completo.

Davis et alii. (1998), com o intuito de caracterizar os professores que atuam nas 

séries iniciais no estado de São Paulo, desenvolveram outro estudo, no qual 
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concluíram que a totalidade dos docentes pesquisados era do sexo feminino, e 

que o número de docentes com o terceiro grau completo (39%) era bem próximo

do de docentes que possuíam apenas o magistério (40%). Dessa maneira pode-se 

observar a tendência dos professores do ensino fundamental serem do sexo 

feminino, terem idade superior a 35 anos e possuírem titulação de curso superior 

ou de magistério.

Com relação ao tema saúde no processo de formação para a docência, 78% 

das professoras afirmaram ter estudado conteúdos de saúde, sendo que destas, 

27% não consideraram tal estudo satisfatório. Os principais motivos alegados para 

tal insatisfação, foram que as informações eram passadas de maneira superficial 

(50%) e a qualidade do material didático utilizado com 17% de respostas. Neste 

questionamento foi observado que a maior parte das docentes que não acharam

satisfatório tal estudo, apenas 25% eram de escolas privadas contra  75%  de 

escolas públicas.   Tais dificuldades relatadas pelas docentes com relação às suas 

formações, também são questões descritas por Focesi (1992), pois para ele as 

formas pedagógicas utilizadas nesse processo deve ser repensada na busca de 

uma maior  e melhor capacitação com relação à temática de saúde. 

Quando as professoras que participaram do estudo foram indagadas sobre 

os estudos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a grande maioria

respondeu que haviam estudado (76%)   e um percentual de 15% disse que não o 

estudaram. Com relação ao estudo do tema transversal saúde, os percentuais 

foram os mesmos citados anteriormente. Não ocorreu diferença significativa entre 

o número de docentes de escolas privadas e públicas que forneceram tais 

respostas. Esses dados chamam atenção, uma vez que todos os professores 
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deveriam ter feito tal estudo, já que a eles é creditado uma grande parte da 

responsabilidade para a implementação do modelo educacional proposto pelos 

PCNs.

Foi questionado se as docentes sentiam-se preparadas para trabalhar o tema

transversal saúde. 60% responderam que estavam e 40% que não estavam. Esse 

último percentual  chama atenção pelo fato de representar uma considerável 

parcela das participantes, não ocorrendo diferença entre o número de respostas 

entre as docentes de escolas privadas e públicas.  A falta  de conhecimento mais

aprofundado sobre saúde (69%) e a  da falta de material didático adequado (27%), 

foram os motivos  alegados pelas professoras para a falta de tal preparo.

Esses achados chamam atenção para a importância da necessidade de 

realização de um bom processo de formação para a docência  e de  capacitações 

que envolvam temáticas de saúde. Alguns autores retratam questões que também

evidenciam tal preocupação, como Ferriani et al. (1998), que  evidenciaram as 

dificuldades  que os professores têm quando se deparam com problemas de 

saúde dos seus alunos, recorrendo geralmente aos profissionais da área. Oliveira 

(1997) ressalta que os docentes geralmente não conhecem as características do 

desenvolvimento dos escolares, o que pode dificultar o trabalho de questões 

ligadas à saúde. Conceição (1994), em seus estudos, também conclui que os 

professores não são adequadamente preparados para trabalhar com o ensino de 

saúde, idéias também corroboradas por Oliveira et al.(1990), os quais 

caracterizam  o processo de formação dos docentes como falho nessa área, 

geralmente centrado nas práticas pedagógicas transmissoras de informações

desvinculadas da realidade.
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Ao serem questionadas sobre as possíveis dificuldades em se trabalhar a 

temática saúde no ambiente escolar, 67% das professoras responderam que não 

existiam dificuldades e 33% que existiam, dentre as quais as professoras de 

escolas públicas representaram 24%. Com relação as dificuldades encontradas, a 

falta de material didático (40%) foi a mais relatada tanto entre as professoras de 

escolas privadas quantos as das públicas, seguida da falta de capacitação sobre a 

temática de saúde (20%) . Outros tipos de respostas também foram citados como

a falta de apoio no ambiente familiar dos alunos (15% do total de respostas), e a 

falta de recursos humanos com 10% das respostas. Todas essas últimas

categorias citadas foram relatadas por docentes de escolas públicas, segundo os 

quais, seus trabalhos não têm continuidade dentro do ambiente familiar dos alunos 

devido à falta de estrutura social existente (educação dos pais, falta de condições 

de higiene, moradia, alimentação,etc.). A falta de recursos humanos foi a resposta 

mais citada com relação à ausência de profissionais de saúde trabalhando nas 

escolas. Segundo as docentes esses profissionais deveriam dar subsídios às 

práticas de saúde desenvolvidas nas escolas. A respeito da presença dos 

mesmos, Focesi (1990) ressalta as funções a serem desenvolvidas dentro do 

ambiente escolar, como a de apoiar as atividades de saúde desenvolvidas pela 

escola de uma maneira geral, o que vem ao encontro da opinião dos professores 

que expressaram tal problemática.

Alguns relatos da literatura lhe fazem referência sobre a questão do ambiente

familiar. Segundo o Ministério da Educação e do Desporto (1998), as crianças 

geralmente trazem para o ambiente escolar comportamento de saúde oriundos de 

suas famílias. Tal idéia também é citada por Krebs (1995) e pode representar um
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vínculo a ser utilizado entre a escola e a família, já que o escolar ser encontra 

dentro de um contexto que compreende as inter-relações, entre os diferentes 

sistemas. Dessa  forma, é pertinente a preocupação com o ambiente familiar

citada por alguns docentes participantes deste estudo. 

Quando questionados sobre a importância de trabalhar a temática saúde com

os alunos, os professores responderam de maneira mais generalizada, 

ressaltando a importância da saúde e dos seus cuidados com 29% de respostas, 

seguido da categoria de “Prevenir e conhecer as doenças” com 20% . A questão 

de cuidados com a higiene e alimentação também foi citada com 15%, o mesmo

percentual da categoria de “Preparar e capacitar” os alunos que também é um

tipo de resposta mais generalista. O menor percentual (08%), embora de grande 

importância, diz respeito à cidadania e qualidade de vida, desse percentual a 

maior parte das professoras são da rede privada de ensino (07%).

Pode-se observar através destas respostas que as professoras não 

conseguem ver a importância da saúde como uma questão mais global, que não 

envolve questões apenas com higiene, alimentação e doenças. Poucas foram as 

que conseguiram fazer uma conexão importante com a questão da qualidade de 

vida e da cidadania, que são temáticas mais abrangentes e complexas. Uma

grande parte também não consegue ter um discurso mais consistente sobre a 

importância da saúde, relatando as idéias de forma vaga como preparar e 

capacitar os alunos, não se evidenciando questões mais específicas. Um  estudo 

que vem a confirmar os dados encontrados no questionamento citado acima é o 

de Bicudo et alii.(1990), que pesquisaram professores de 1ª a 4ª séries e 
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observaram que eles percebiam a função da docência como sendo a de 

transmissão de conhecimentos, principalmente de higiene. 

Conceição (1990) conceitua saúde do escolar como sendo o conjunto de 

diversas ações que deve envolver tanto os profissionais da área da saúde como

os do campo da educação com o objetivo de  promover, proteger e recuperar a 

saúde das coletividades integrantes do sistema educacional. Desta forma,

observa-se que a questão da saúde escolar precisa ser mais bem trabalhada com

os docentes e com toda a escola, os quais ainda não concebem muito bem o real 

significado desta prática. É necessária a realização de capacitações e 

treinamentos para os docentes, além de um maior envolvimento dos profissionais 

da área da saúde, que devem dar uma maior contribuição para um bom

desenvolvimento das ações de saúde no ambiente escolar, em especial 

fornecendo um maior suporte aos educadores, os quais são elementos

fundamentais no processo de construção e mudança de comportamento.
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ANEXO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PESQUISA: A CONCEPÇÃO SOBRE SAÚDE DO ESCOLAR DE 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª a 4ª séries) 

INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

A) – IDENTIFICAÇÃO
Nº:_____

IDADE: (  ) menos de 20 anos; (  ) 20 a 25 anos;  (  ) 26 a 30 anos;  (  ) 31 a 35 
anos;      (  )  36 a 40 anos;  (  ) mais de 40 anos. 
FORMAÇÃO: ___________________________ ANO DE FORMAÇÃO: 
__________
ESCOLA: _________________________ SÉRIE(s) QUE TRABALHA: 
___________

ATUA EM OUTRA ESCOLA: (  ) SIM (  ) NÃO, SE SIM QUAL OU 
QUAIS:_________________________________________________________
________________________________________________________________
____________

B) - QUESTÕES

1 – EM SUA FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA, VOCÊ ESTUDOU 
CONTEÚDOS SOBRE SAÚDE?   (   ) SIM    (   ) NÃO 
     SE SIM, VOCÊ ACHOU SATISFATÓRIO? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________

2 – VOCÊ JÁ ESTUDOU OS PCN? (   ) SIM  (   ) NÃO ; E O TEMA 
TRANVERSAL SAÚDE? (   ) SIM  (   ) NÃO
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3 – VOCÊ SE SENTE PREPARADO PARA TRABALHAR COM O TEMA 
TRANSVERSAL SAÚDE DENTRO DO AMBIENTE DE SUA ESCOLA?  (   ) 
SIM    (   ) NÃO 
      SE NÃO, PORQUE? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________

4 – EXISTEM DIFICULDADES PARA SE TRABALHAR  O TEMA SAÚDE 
DENTRO DO AMBIENTE ESCOLAR?   (   ) SIM    (   ) NÃO 
      SE SIM, QUAIS? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________

5 – NA SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA EM SE TRABALHAR A 
SAÚDE COM OS ALUNOS? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________
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4 Comentários, críticas e conclusões 

Pode-se observar no desenvolvimento desse estudo que a prática da saúde 

no ambiente escolar do município de Natal-RN, ainda não conseguiu ser efetivada, 

haja vista que os professores do ensino fundamental não se sentem 

adequadamente capacitados para sua realização. O percentual de docentes que 

possuem, como maior titulação, a formação no magistério e a idade superior a 40 

anos, são fatores capazes de interferir nesses achados, uma vez que esses dados 

reporta-nos diretamente ao processo de formação dos profissionais, que, de 

acordo com suas próprias informações, não abordaram a temática de forma a 

torná-los seguros para seu desenvolvimento no cotidiano escolar. Outro fator que 

merece destaque são as metodologias de  ensino utilizadas para o 

desenvolvimento das intervenções sobre saúde, as quais se caracterizam por uma 

linearidade e descontextualização. A adoção de uma metodologia 

problematizadora, no qual os valores e as experiências são discutidos, 

contextualizados  e todos os atores têm direito à participação, parece-nos mais 

indicada para a abordagem do tema saúde no ensino fundamental. 

Outro aspecto relevante no que diz respeito ao tema transversal saúde 

refere-se ao fato de que os Parâmetros Curriculares Nacionais ainda não terem 

sido estudados por um considerável número de docentes, apesar da 

obrigatoriedade prevista em lei. 
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Com relação a algumas dificuldades encontradas durante a realização da 

presente pesquisa observou-se que  muitos docentes apresentaram receio em 

expor seus conhecimentos, principalmente pela perspectiva de que, com a 

participação no estudo, pudessem aumentar  suas atividades. Tal fato sugere uma 

dificuldade desses profissionais, em disponibilizar tempo para outras tarefas além 

das que já exercem, ocasionado principalmente pelas diversas atividades 

docentes já assumidas  e às baixas remunerações.

Diante dessa realidade, deve ser repensada a estratégia de abordagem aos 

professores, com a institucionalização da ação intervencionista junto aos órgãos 

competentes, como a Secretaria Municipal de Educação. A liberação desses 

profissionais de suas atividades nas escolas para realização de cursos e 

treinamentos pode evitar um acúmulo de atividades, propiciando portanto,  um 

maior incentivo à adesão ao projeto.

A insuficiência de políticas públicas que forneça suporte a implementação da 

referida prática, impõe a realização de capacitações sérias, que não objetivem 

apenas o fornecimento de um maior título acadêmico aos docentes, mas que os 

tornem capazes de um pleno exercício de sua prática profissional, a qual é tão 

importante para a mudança do paradigma do modelo educacional em vigência. Os 

investimentos nos professores não devem se resumir apenas em realizações de 

cursos  de capacitação, mas também devem abranger melhores remunerações e 

condições de trabalho, as quais devem envolver materiais didáticos  e estrutura 

ambiental adequados. 

A falta de políticas de financiamentos mais acessíveis aos programas de pós-

graduação, também foi um outro obstáculo encontrado, o que  remete a uma 
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reflexão no sentido de que se deve cobrar das autoridades um maior apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas em nosso país. 

Por fim, estamos estimulados a dar continuidade ao trabalho iniciado no 

mestrado, aprofundando o projeto e estabelecendo novas estratégias, na busca da 

realização de capacitações com o corpo docente do ensino fundamental do 

município de Natal/RN, no que se refere ao trabalho da temática saúde no 

ambiente escolar. A efetivação de tal projeto em nossa cidade tem como 

perspectiva a integração entre as ciências sociais e as ciências da saúde, 

envolvendo profissionais com distintas formações, numa abordagem efetivamente 

interdisciplinar.
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