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Introdução  

 

Compreende-se que a saúde é de suma importância para a vida de todos nós. É 

valioso que a na escola o ensino de saúde seja propagado e discutido na disciplina de 

Ciências.  

Leva-se em conta que incialmente a escola era vista como espaço privilegiado para 

o ensino de higiene, onde anteriormente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) a visão que se tinha de saúde era individualista com o objetivo de desenvolver 

comportamentos saudáveis por meio de regras e boas condutas de higiene. Partindo dessa 

premissa que durante as aulas de Aprendizagem das Ciências Naturais na temática Corpo 

Humano e Saúde foi desenvolvido atividade prévia com as discentes do curso de Licenciatura 

em Pedagogia alguns questionamentos a respeito do Ensino de Saúde na escola que está 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) como temática transversal com 

possibilidades de ser abordado em todos os conteúdos além da disciplina de Ciências, por 

exemplo. 

Em linhas gerais as estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia entendem 

que é relevante o Ensino de Saúde na Escola para que prepare o educando para exercer seu 

papel de cidadão atualizado além de meras práticas reducionistas de higienização, observa-

se que a maioria ainda entende o Ensino de Saúde relacionado a higiene, bons hábitos 

alimentares, prevenção de doenças entre outras. 

 

Material e Métodos  
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Durante as aulas da disciplina de Aprendizagem das Ciências Naturais no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, no eixo temático do plano de ensino da disciplina: Corpo 

Humano e Saúde foram realizados um bate papo com as estudantes a respeito da Educação 

em Saúde na Escola.  Foram expostas três questões introdutórias para reflexão dos discentes 

para compreender o que estes entendem sobre Educação em Saúde na escola, sendo as 

seguintes questões norteadoras: 

a) O que você entende por Educação em Saúde? 

b) Qual a importância da Educação em Saúde na escola? 

c) Como você relaciona a atuação dos professores de Ciências em relação à 

educação em saúde na escola? 

 

Os discentes responderam individualmente as questões e entregaram ao docente 

da disciplina para discussão e introdução ao tema da aula: Corpo Humano e Saúde.  

 

Resultados e Discussão  

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692/71 determina a 

obrigatoriedade da inclusão de programas de saúde no currículo escolar, a referida 

legislação regulamenta a proposta de trabalho nas escolas com o tema saúde. Através do 

artigo 7º que define que “será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 

Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos 

de lº e 2º graus” (BRASIL, 1971). Os Programas de Saúde foram regulamentados pelo parecer 

2.264/74 do Conselho Federal de Educação (CFE), em 1974. A lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional estabelece a necessidade da elaboração de uma base curricular 

nacional comum a todos os níveis de ensino. A referida base trataria da maior parte dos 

conteúdos a serem trabalhados, complementando-se pela parte diversificada levando-se em 

consideração a realidade local da comunidade escolar. O tema saúde aparece como dever 

do Estado garantir a assistência à saúde do educando. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCN) a saúde é 

posta como aspecto da vida cidadã que deverá ser articulado com a Base Comum Curricular. 
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para os anos iniciais do ensino fundamental o 

tema saúde é englobado no bloco temático “Ser humano e saúde” onde no contexto escolar 

deve explorar o corpo humano por meio de uma abordagem contextualizada onde o 

educando compreenda de uma maneira integrada auxiliando seu processo de formação 

construindo saberes que os preparem para o cuidado da saúde física e mental. Considerando 

que alguns pontos principais devem ser trabalhados em sala de aula:  

• Educar para a saúde;  

• Estratégias para uma aprendizagem significativa sobre as relações entre saúde e 

qualidade de vida;  

• Ações de prevenção como estratégia para melhorar a qualidade de vida 

individual e coletiva;  

• Alimentação saudável 

 

a) O que você entende por educação em saúde? 

 

É a oportunidade de a criança entrar em contato com o saber. Aprendendo como 

cuidar do seu corpo para evitar doenças, preparando-se para exercer seu papel de cidadão 

atualizado. 

Estudar quem somos, onde estamos o mundo ao nosso redor, por que vivemos em 

sociedade, são algumas questões respondidas pela disciplina de ciências. Outras questões 

como: a diferença entre homem e animal, entre o corpo masculino e feminino, porque os 

meninos têm a voz diferente das meninas, são outras questões respondidas pela educação 

em saúde, onde a criança aprende sobre si, seu corpo, onde precisamos nos conhecer para 

melhor viver, cuidar de nós mesmos para então cuidar do ambiente ao qual estamos 

inseridos. 

O aluno é o centro da educação, onde desde a mais tenra idade é exposto a 

desafios que ao olhar do adulto pode ser algo banal, sem sentido, mas cada faixa etária 

necessita de um olhar diferente, específico, assim aprenderá a forma de agir, responder e 

gerir determinadas informações e ações. 
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É possível falar ou conversar com os pequenos sobre qualquer assunto, desde que o 

professor enquanto mentor, ou seja, aquele que auxilia e guia, poderá instruir o 

conhecimento sempre respeitando e adaptando-se à realidade das crianças e a sua faixa 

etária, assim, criarão juntos novos meios de aprender. 

 

b) Qual a importância da Educação em Saúde na Escola? 

 

A educação em saúde na escola contribui para uma contextualização da vida escolar 

e social do educando. De forma que na proporção que o aluno aprende sobre seu corpo 

cuida-se melhor, transmitindo e refletindo em casa e assim praticando as aprendizagens que 

por sua vez geram trocas de experiências com a comunidade a qual está inserido, com seus 

colegas de sala de aula e com seu professor. 

Todos têm curiosidade sobre si, seu corpo, o mundo, que podem ser explicadas 

através dos estudos das ciências e a educação em saúde na escola podem responder, mas 

adaptando-se sempre a linguagem para seu determinado público. Quebrar paradigmas, 

mitos e tabus criados na sociedade, é a forma de direcionar ou preparar os alunos para que 

cuidem de sua saúde física e mental, além do cuidado com alimentação, estimulando a 

práticas de exercícios físicos, noções de higiene bucal e corporal. Um ensino que por sua vez 

desperta a curiosidade e vai impulsioná-los para uma aprendizagem significativa, por meio 

do ensino investigativo, orientando-os para que não tenham medo de aprender, perguntar, 

não saber, mas sim conectar sempre as dúvidas e transformá-las em soluções e 

aprendizagens, juntamente com a prática despertando assim a curiosidade. 

 

c) Como você relaciona a atuação dos professores de ciências em relação à 

educação em saúde na escola? 

 

As discentes do curso de pedagogia classificam como fundamental e de suma 

importância e que podem ser melhoradas e mais abrangentes o ensino de saúde na escola. 

Destaca-se que a formação dos professores em geral é generalista e que ficam diversas 
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lacunas durante o processo de formação que por sua vez é reproduzido em nossas escolas e 

salas de aula. 

Considera-se que saúde é um aspecto muito importante e que tem necessidade de 

ser discutido dentro das escolas de forma mais abrangentes. Há apontamentos 

consideráveis como a formação docente, estrutura das escolas, currículo, valorização da 

disciplina de ciências que precisam ser revistos para que o ensino de saúde não se prenda 

apenas a práticas reducionistas de higienização.  

 

Conclusão  

 

Compreende-se, portanto, que o Ensino de Saúde deve ser uma prática dentro e 

fora da escola para formação completa do cidadão, nesse sentido a escola não pode ser 

meramente reprodutora de orientações ou prescrições. O espaço escolar deve articular e 

problematizar as diferentes realidades as contextualizando. 
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