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Resumo 

 

 

Este trabalho trata sobre as questões de saúde no currículo do ensino 
fundamental das escolas estaduais de São Paulo, com o intuito de conhecer o 
espaço curricular que essas questões ocupam e a que concepções de saúde 
se articulam. Esta pesquisa foi realizada diante da importância do assunto na 
formação integral do indivíduo e, portanto, pelo valor de sua abordagem pelo 
professor na sala de aula. A concepção de saúde repercute, portanto, 
diretamente na forma como as questões de saúde são apresentadas no 
currículo e abordadas na escola. Dessa forma, com a finalidade de conhecer e 
acompanhar o percurso da educação em saúde no currículo do ensino 
fundamental, foi realizada a análise dos documentos oficiais, elaborados no 
período de 1969 a 1998. Por meio de pesquisa qualitativa, bibliográfica, 
documental, crítica e interpretativa, foram analisados o Programa da Escola 
Primária do Estado de São Paulo, os Guias Curriculares Propostos para as 
Matérias do Núcleo Comum do 1º Grau, a Proposta Curricular para o Ensino de 
Ciências e Programas de Saúde – 1º Grau e os Parâmetros Curriculares. O 
conhecimento e a análise crítica dos documentos referidos tem a finalidade de 
chamar atenção para alguns aspectos importantes acerca das questões da 
saúde presentes na escola nos diferentes momentos da trajetória da educação 
paulista. A partir dessa análise foi possível extrair dados que revelam as 
concepções de saúde explícitas ou implícitas, os direcionamentos conceituais, 
as convergências e divergências, que apontam na direção crescente da 
consideração do conceito ampliado de saúde e contextualizado no currículo 
das escolas do ensino fundamental.  
 

 

Palavras-chave: Ciências, educação em saúde, concepção de 
saúde, currículo. 
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GUAZZELLI, Eleuza Vânia Maria Lagos. Health education in school, brand the 
official discourse in the curriculum of elementary education. MASTER’S 
THESIS in Education : curriculum  Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2012 

 
 
Abstract 
 
 
This work is about health issues in the curriculum of elementary schools of the 
state of São Paulo, in order to know the conceptions of health and their spaces 
in the curriculum. This research was conducted on the importance of the subject 
in the training of the individual and therefore the value of their approach by the 
teacher in the classroom. The concept of health effects, directly in the way how 
health issues are presented in the curriculum and in the classroom. There by, in 
order to know and follow the course of education of health in the curriculum and 
in elementary schools, was performed an analysis of official documents, 
pubished in the period of 1969 and 1998. Through a qualitative bibliographic, 
documental, critical and interpretative research, were analyzed the Program of 
Elementary School of the State of São Paulo, the Guide of Curriculum Proposal 
for the subjects of common core of the 1st degree, the Curriculum Proposal for 
the Programs of Health and Science. 1st degree and the Curriculum 
Parameters. The knowledge and the critical analysis of the documents have the 
purpose to make a point to some important aspects about questions of health in 
the school in different moments of the path of education of São Paulo. Based on 
that analysis it was possible to extract data that reveal conceptions of explicit 
and implicit health, the conceptual directions, the convergences and 
divergences, which point toward increasing consideration of the extend concept 
of health and contextualized in the curriculum of elementary Schools.  
 

 

Key Words: health education, health, curriculum, fundamental 
teaching. 
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“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no outro. Enquanto ensino 

continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque 

indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade.” 

 

Paulo Freire 
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Este trabalho é dedicado aos professores e professoras que, no cotidiano de 

sua prática, contribuem para o alcance de uma vida mais justa e saudável.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objeto central o tema “saúde”, 

ponderado a partir da presença e da abordagem de suas principais questões, 

no currículo do ensino fundamental das escolas estaduais de São Paulo. 

 

A razão de voltar a atenção para este tema deve-se à importância que 

tem o conhecimento sobre a área da saúde para a formação integral do 

indivíduo, na perspectiva do alcance do bem-estar individual e coletivo, e na 

participação cidadã. Assim, conhecer os assuntos que são propostos pelas 

orientações oficiais, de que maneira são abordados nos documentos e que 

materiais didáticos são sugeridos, é uma maneira de conhecer como a escola 

pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para o 

“empoderamento”1 do cidadão com relação às questões de saúde. Ao mesmo 

tempo, pode revelar diferentes possibilidades para o trabalho do professor e 

apontar novas direções para o ensino da educação em saúde no ensino 

fundamental.  

 

Nesse trabalho de levantamento e de análise dos documentos oficiais 

orientadores para o trabalho do professor da rede pública estadual, busca-se o 

(re)conhecimento de aspectos que possam delinear o percurso da educação 

em saúde no Estado de São Paulo. Trata-se de conhecer que espaço 

curricular as questões de saúde vêm ocupando no ensino fundamental e a que 

concepções de saúde se articulam.  

 

Nessa direção é importante conhecer alguns aspectos considerados 

para o desenvolvimento das principais questões de saúde, tais como: o 

referencial de compreensão de saúde no qual está fundamentado o trabalho 

do professor, o tipo de atividades didático-pedagógicas propostas, e seus 

                                                           
1
 A palavra “empoderamento” é tradução para o português do substantivo inglês 

“empowerment”, derivado do verbo “empower” que significa dar  poder ou autoridade, obter 
maior controle sobre a própria vida ou sobre as situações em que as pessoa vivem. Na área da 
saúde, corresponde ao processo que visa desenvolver a autonomia das pesoas ou de 
grupos/comunidades, no sentido de controlar a própria saúde.  
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recursos didático-pedagógicos, os assuntos mais frequentes, o tratamento e a 

abordagem sugeridos considerando-se a natureza interdisciplinar do tema. 

Nesses aspectos, deve ser verificada a existência ou não da consideração à 

diversidade social, cultural, econômica, de gênero, de etnias, de condições 

físicas e mentais, da presença de transtornos globais gerais. 

 

No intuito de explicitar essas questões, procurei, no Curso de 

Mestrado, a fundamentação teórico-crítica, para colocar-me a caminho da 

busca de informações e de indicadores, que pudessem trazer contribuições no 

âmbito da educação em saúde. Na verdade, a busca vem evidenciar minha 

dedicação às questões relativas à saúde, mostrando claramente que as 

preocupações iniciais, se transformaram em compromisso com o direito do 

indivíduo e cidadão de conhecer-se, de cuidar apropriadamente de si mesmo, 

de buscar qualidade de vida por meio do alcance de melhores condições de 

moradia, de trabalho, de lazer, da utilização dos equipamentos públicos - 

culturais, educacionais e de atendimento adequado à saúde. 

 

Minha formação em Biologia possibilitou-me uma vivência tanto no 

campo do trabalho de pesquisa em laboratório, quanto no magistério. Ainda 

estudante de graduação, trabalhava no laboratório de Anatomia Patológica do 

Hospital do Servidor Público Estadual e lecionava na Rede Estadual de 

Ensino, como contratada.  

 

Formada, trabalhei no Departamento de Histologia do Instituto de 

Biociências da USP e continuei a lecionar, então como professora efetiva da 

rede de ensino estadual de São Paulo. Trabalhando no ambiente do 

laboratório e, ao mesmo tempo, na sala de aula, fui identificando-me cada vez 

mais com a escola, pois tinha a impressão que nela o meu trabalho tinha maior 

impacto. Era possível perceber nos alunos a curiosidade pelas coisas da 

natureza, fatos e fenômenos, e o encantamento de suas descobertas, de seus 

avanços no conhecimento científico. 

 

Assim, cada vez mais voltada para a área da Educação, fiz o Curso de 

Pós-Graduação (lato sensu) em Psicopedagogia na Pontifícia Universidade 
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Católica de São Paulo, pois sentia necessidade de compreender o processo 

ensino/aprendizagem. Além da oportunidade de aprimoramento, esta 

especialização muito contribuiu para o meu próprio processo de 

aprendizagem. 

 

Nessa ocasião, já integrava a equipe de Ciências da Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas – CENP - da Secretaria de Estado de 

Educação de São Paulo, o que me possibilitou analisar projetos e campanhas 

referentes a questões de saúde a serem realizados pelas escolas. Muitas 

dessas propostas representavam ações pontuais, desarticuladas do projeto 

político-pedagógico das unidades escolares, com pouco significado para o 

aluno, não representando mudanças ou incorporação de hábitos saudáveis. 

Como exemplo, menciono a chamada “semana do dente saudável”, há muito 

desenvolvida em muitas escolas, com a produção de cartazes sobre o tema, 

porém, com poucas atividades que orientassem os alunos sobre a razão da 

importância da higiene bucal e a percepção da relação entre esta e a saúde 

geral do ser humano. 

 

Considerando o currículo de Ciências e a minha formação em Biologia, 

os assuntos relativos à saúde e à educação preventiva tornaram-se meu foco de 

trabalho. Dessa forma, quanto mais conhecia a respeito, mais o tema 

interessava-me, pois percebia a importância da educação em saúde e a 

diferença que ela pode fazer na formação integral do aluno como ser humano e 

cidadão. 

 

Desde o início de meu trabalho na CENP, tive a oportunidade de 

conhecer diversas experiências desenvolvidas nas escolas de ensino 

fundamental. Algumas são projetos interdisciplinares, que abrangem toda a 

comunidade escolar, pais e familiares dos alunos. São propostas que 

envolvem atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

competências/habilidades, à aplicação prática do conhecimento adquirido, à 

pesquisa para ampliar, aprofundar e enriquecer o conteúdo em estudo, à 

coleta de informações/dados para promoção de estudo ou discussão em sala 

de aula.  
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Por meio de encontros de orientação técnica, os professores 

conhecem novos materiais pedagógicos, participam de discussões e podem 

construir novas propostas para a prática pedagógica. Nesse sentido, a 

diversidade na rede de ensino estadual manifesta-se, muitas vezes, de forma 

criativa, aliando fundamentação teórica e a consideração da realidade. Outras 

vezes, percebe-se que o trabalho do professor reproduz ações, 

tradicionalmente desenvolvidas, como atividades pontuais e 

descontextualizadas, cujo conhecimento não é apropriado pelo aluno.  

 

Com o intuito de compreender o processo do desenvolvimento 

(entendimento) da educação em saúde no currículo do ensino fundamental, 

proponho uma análise crítica dos principais documentos oficiais de orientação 

curricular do Estado de São Paulo, por meio do acompanhamento das 

alterações curriculares, bem como da legislação que os fundamentaram, no 

período de 1969 a 2008. Para tanto, foram analisados o Programa da Escola 

Primária do Estado de São Paulo, de 1969; os Guias Curriculares para o 

Ensino de 1º Grau, de 1975; a Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e 

Programas de Saúde, de 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 

1998. Curricular de Ciências. Busca-se, assim, evidenciar que ações 

curriculares ocorreram nesse período e de que maneira estas alterações 

revelam mudanças de concepções e de direcionamentos conceituais. Nesse 

sentido, a investigação sobre quais as concepções de saúde explícitas ou 

implícitas nos documentos legais tem orientado a abordagem das questões de 

saúde no ensino fundamental, mostra-se essencial. 

 

Com relação aos aspectos metodológicos, a análise crítica dos 

documentos oficiais realiza-se por meio do desenvolvimento de pesquisa 

qualitativa, bibliográfica, documental, crítica e interpretativa. 

 

A busca da significação da confluência educação/saúde, pelo fio da 

linha cronológica dos discursos oficiais, estabelece a seguinte trajetória deste 

trabalho: 
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Capítulo I. Sobre educação, escola e saúde 

 

Trata da importância da escola para o alcance e promoção da saúde, 

na perspectiva do currículo que valoriza a ética e a relação entre a educação 

e a vida. 

 

Capítulo II. Contexto, políticas e tendências 

 

Para melhor compreensão da relação educação e saúde, busca-se 

conhecer: Qual é o espaço histórico-político do encontro Educação/Saúde? 

Qual o significado e o resultado desse encontro?  

Da mesma forma, é imprescindível inter-relacionar os marcos legais, 

o alcance do conceito de saúde e a manifestação das tendências 

pedagógicas. 

 

Capítulo III. O discurso oficial 

 

Ensejo para conhecer mais sobre a política de educação do Estado 

de São Paulo. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE EDUCAÇÃO, ESCOLA E SAÚDE 

 

 

1 – A educação em saúde no contexto político 

 

A escolha deste tema nesta dissertação deve-se, sobretudo, à 

importância do alcance e da manutenção da saúde pelo cidadão e a estreita 

relação entre educação e saúde. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 

voltada para o levantamento das causas de evasão escolar no Brasil, 

abrangendo a faixa etária entre 15 e 17 anos, revela os principais motivos da 

ausência do jovem na escola e as consequências desse fato ao longo da vida 

das pessoas. Destaca-se na pesquisa que 18% dos jovens dessa faixa etária 

está fora da escola. Desse grupo, 45% não frequenta a escola "porque não 

querem", 22%, não frequenta a escola porque precisam trabalhar, 11% porque 

a escola se situa em locais inacessíveis e 22% não estudam por outros 

motivos. NERI (2007) 

 

Considerando a importância da educação na vida do jovem e do 

impacto na sociedade, refletido nos índices de emprego, de renda e de 

criminalidade, a pesquisa aponta também a influência da educação nas 

condições de saúde da população. Neri (2007) nos traz a informação de que 

“95%” das melhorias identificadas em Saúde, observadas diante da 

comparação entre um analfabeto e um universitário, são-se pelo efeito direto 

da educação e não pelo aumento da renda. Isso porque a educação aumenta 

o grau de informação sobre a saúde. Para a saúde de uma pessoa, a 

escolaridade é mais importante do que o poder aquisitivo. 

 

Um exemplo disso é apresentado pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados - SEADE, ao confirmar as tendências observadas no período 

de 2004 a 2010, no que se refere aos índices de gravidez e de mortalidade 

infantil nos 645 municípios paulistas: a escolaridade média das mães aumentou 
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e a proporção de mães adolescentes diminuiu2. 

 

A porcentagem de mães com até 19 anos, de 17%, em 2005, caiu para 

14,8%, em 2010. A idade média das mulheres que tiveram filhos nesse ano foi 

de 26,7 anos, em comparação a 26 anos, em 2005.  

 

Segundo a SEADE, a “tendência geral de aumento de anos de estudo 

da população reflete-se na maior participação de mães com pelo menos o 

ensino fundamental completo, que chegou a 79,4% no ano, o que constitui, 

entre outros, fator positivo para a diminuição da mortalidade infantil.” 

 

Na mesma direção, a estreita relação entre educação e saúde pode ser 

evidenciada pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE, realizada 

em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

convênio com o Ministério da Saúde, que investigou diversos fatores 

comportamentais de risco e proteção à saúde dos adolescentes, junto aos 

escolares do 9 º ano do ensino fundamental das 26 capitais estaduais e do 

Distrito Federal.  

 

Os resultados dessa pesquisa sinalizam aos gestores, tanto da área da 

educação quanto da saúde, aspectos e informações para a orientação e 

avaliação de um conjunto de políticas de saúde destinadas aos adolescentes 

no que diz respeito a diversas situações de risco presente e futuro para a 

saúde. Inclue-se nesse, a exposição a fatores de risco comportamentais, como 

o tabagismo, o consumo de álcool, a alimentação inadequada e o 

sedentarismo, fatores associados a doenças não transmissíveis, como as 

cardiovasculares, diabetes e câncer, principais causas de óbito na vida adulta 

no País e no mundo.  

 

O cuidado de si mesmo e dos outros implica na apropriação de 

conhecimentos e de recursos que podem ser conquistados com a educação 

                                                           
2
 Sistema de Tabulação de M9icrodados do Registro Civil para o Estado de São Paulo para o 

período de 2004 a 2010. Fundação SEADE, Sistema de Análise de Dados da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
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formal. Assim, a escola tem papel fundamental no desenvolvimento da cultura 

da saúde, na medida em que é produtora e reprodutora de conhecimento, de 

práticas pessoais e individuais. É espaço aberto para as vivências da criança e 

do adolescente e, portanto, decisivo para o desenvolvimento de atitudes, 

hábitos, comportamentos e valores em relação à saúde. 

 

Considerando-se o grande número de crianças e jovens que frequentam 

hoje a escola, ressalta-se a importância da sistematização adequada de 

formação para a promoção da saúde quando se considera o grande potencial 

multiplicador que esse aluno representa junto aos pais e familiares. Assim, 

entende-se que a Educação em Saúde, desenvolvida na escola nessa 

perspectiva, pode atingir também, de maneira indireta, gerações anteriores e 

as próximas. 

 

Não podemos existir sem nos interrogar sobre o amanhã, sobre 
o que virá, a favor de que, contra que, a favor de quem, contra 
quem virá, sem nos interrogar em torno de como fazer concreto 
o inédito viável” demandando de nós a luta por ele. (FREIRE 
2005, p.96) 

 

Paulo Freire (2005), quando nos coloca a necessidade de se lançar 

questões sobre o futuro, chama-nos a atenção para não deixarmos de olhar 

com olhos de mudança, o que há de vir, considerando as situações limite que 

comprometem a maioria na realização da humanização e a concretização do 

“ser mais”.3 Conhecer mais de si mesmo, possuir informações adequadas 

sobre si e o ambiente em que vivemos, estabelecer relações no e com o 

ambiente, e com ele, saber agir adequadamente nas diferentes situações, fazer 

escolhas saudáveis, reconhecer as dimensões, individual e coletiva, da saúde, 

constituem uma maneira de se colocar a caminho da superação das situações-

limite. 

 

Ser mais “é o objetivo básico da busca permanente do homem como 

ser incompleto”. Ser mais: esta expressão é muito usada nos escritos de Freire. 

Significa exatamente a possibilidade que se apresenta ao homem concreto de 

                                                           
3
 Ser Mais refere-se ao ser autêntico, da condição de ser em possibilidade. Heidegger, Martin. 

Todos nós... ninguém. São Paulo, 1981. 
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deixar de ser coisa, de se humanizar. Essa possibilidade é fundamental na 

experiência humanística de Freire. O compromisso radical com o homem 

concreto não pode ser passivo: ele é práxis, inserção na realidade e 

conhecimento científico desta realidade. 

 

É nesse sentido que a educação em saúde no ensino fundamental se 

revela essencial para a formação humana. É aqui que reside a importância da 

reflexão e da ação do professor, que pode diminuir as limitações no percurso 

da vida, percorrendo com o aluno no processo de ensino/aprendizagem, 

abrindo espaços para que cada um assuma a responsabilidade pela 

transformação de sua realidade. Para isso é necessário considerar, antes de 

tudo, o ser humano – aluno, o conhecimento que traz de suas vivências, sua 

realidade, a identidade de sua escola. Com esta finalidade é necessário que 

vínculos afetivos sejam estabelecidos entre quem ensina e quem aprende. 

Como é possível aprender-ensinar algo que diz respeito a nós mesmos — 

humanos — sem haver respeito, consideração e afetividade? 

 

O sonhado pode se tornar realidade quando os seres conscientes 

querem, refletem e agem para superar as "situações-limíte" na concretização 

do “inédito viável”. É com esperança que se enxerga o futuro, por meio da 

utopia como sonho possível resultante de escolhas, encontros solidários e 

decisões humanas. 

 

Apropriar-se de um conhecimento competente sobre saúde amplia a 

qualidade de vida, incentiva a participação e a solidariedade. O acesso à 

instrução e à informação é essencial para alcançar a participação eficaz e o 

direito de voz das pessoas e das comunidades. 

 

A escola, reconhecidamente lugar privilegiado de transmissão cultural e 

de ampliação do conhecimento, é também espaço de exercício da ética, ou 

melhor, de realização de três princípios éticos fundamentais (Casali, 2007)4 – 

criar, reproduzir e desenvolver a vida. Este último, o que mais se aproxima da 

                                                           
4
 Ensaio apresentado no II Congresso Juvenil de Filosofia y Pedagogia – Los Jóvenes Frente a 

La Ética y La Política, Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2007. 
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finalidade da educação, ou seja, das ações pedagógicas e das relações de 

ensino e aprendizagem, qual seja, o desenvolvimento da vida dos estudantes. 

 

Nessa direção, Edgar Morin5 (2000) relaciona a ética do gênero 

humano entre os sete saberes necessários à educação do futuro, 

considerando a característica da condição humana de, ao mesmo tempo, ser 

indivíduo, integrar a sociedade e compor a espécie. 

 

Partindo disso, esboçam-se duas grandes finalidades ético-
políticas do novo milênio: estabelecer uma relação de controle 
mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e 
conhecer a Humanidade como comunidade planetária. A 
educação deve contribuir não somente para a tomada de 
consciência de nossa Terra-Pátria, mas também permitir que 
esta consciência se traduza em vontade de realizar a cidadania 
terrena. (MORIN, 2000: 17-18). 

 

Para Morin, é por meio da “antropo-ética” que assumimos nossa 

humanidade, considerando a diversidade, ao desenvolver a solidariedade e a 

compreensão, ao obedecer à vida e ao conduzir a vida. 

 

Neste sentido, quanto ao conteúdo e à motivação do poder, “a 
vontade-de-vida” dos membros da comunidade, ou do povo, já 
é a determinação material fundamental da definição de poder 
político. Isto é, a política é uma atividade que organiza e 
promove a produção, reprodução e aumento da vida de seus 
membros. E, enquanto tal, poderia denominar-se “vontade 
geral” – em um sentido mais radical e preciso que o de J. J. 
Rousseau. (DUSSEL, 2007: 26) 

 

Tanto Morin quanto Dussel evidenciam a vida e a vontade de vida - 

tendência originária de todos os seres humanos – como essencial à cidadania 

e como determinante do poder político. O princípio da vida é o princípio 

material da política.  

 

A possibilidade de unir a força cega da vontade é a função 
própria da razão prático-discursiva. A comunidade, como 
comunidade comunicativa, linguística, é aquela em que seus 
membros podem se dar razões uns aos outros para chegar a 
acordos. Mediante o uso de argumentos dos mais diversos 

                                                           
5
 E. Morin utiliza o termo “antropo-ética” ao referir-se a ética da tríade 

indivíduo/sociedade/espécie. 
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tipos (que podem ser relatos míticos, expressões artísticas 
como o teatro, ou até mesmo as mais abstratas formulações 
explicativas científicas) como expressão retórica pública em 
referência à comunidade de vontades, e quando o cidadão 
participa simetricamente, pode-se chegar a consensos às 
vezes não intencionais, mas sim aceitos por tradição e não por 
isso menos vigentes, que produzem a convergência das 
vontades para um bem comum. Isso é o que podemos chamar 
de “poder político”. (DUSSEL, 2007: 27) 

 

Pensar a escola na perspectiva do campo político de atuação, no 

entendimento de Dussel (2007), como “âmbito atravessado por forças, por 

sujeitos singulares com vontade e com certo poder”, significa também pensar 

em um espaço de cooperação, coincidências e conflitos. Nessa perspectiva, 

para realizar a vida é necessário a mediação da vontade de saber.  

 

Na escola, para realizar a vida é necessário a mediação da vontade de 

saber. É necessário fazer valer o direito fundamental dos alunos que precisam 

saber para viver. Nesse sentido, destaca-se o currículo, como condensação ou 

expressão da função social e cultural da instituição escolar. De acordo com 

Sacristán (2000), “na escolaridade obrigatória, o currículo costuma refletir um 

projeto educativo globalizador, que agrupa diversas facetas da cultura, do 

desenvolvimento pessoal e social, das necessidades vitais dos indivíduos para 

seu desempenho em sociedade, aptidões e habilidades consideradas 

fundamentais.” Sob esta perspectiva, é necessário pensar no currículo que, 

estabelecido, está apto a ser transformado.  

 

O currículo, então, apenas reflete o caráter de instituição total 
que a escola, de forma cada vez mais explícita, está 
assumindo, num contexto social no qual muitas das funções de 
socialização que outros agentes sociais desempenharam agora 
ela realiza com o consenso da família e de outras instituições. 
Assumir esse caráter global supõe uma transformação 
importante de todas as relações pedagógicas, dos códigos do 
currículo, do profissionalismo dos professores e dos poderes 
de controle deste e da instituição sobre os alunos. 
(SACRISTÁN 2000:55) 

 

Sacristán (2000) refere-se aos códigos do currículo, que no seu 

entender, representam qualquer elemento ou ideia que intervém na ordenação, 

sequência, metodologia e apresentação dos currículos, alunos e professores.  
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Estes códigos emanam de opções políticas e sociais, de concepções 

epistemológicas, de princípios psicológicos ou pedagógicos, de princípios 

organizativos e outros. Cabe aqui destacar que os códigos afetam a prática 

pedagógica e apontam o fato de que a prática docente tem reguladores 

externos aos professores, embora os próprios professores imprimam forma ao 

exercício da prática adotada.  

 

Cabe aqui destacar a importância da construção conceitual e dos 

avanços na ampliação do entendimento da saúde para além da doença ou da 

ausência dela, com menção à Carta de Otawa e seu alcance no espaço da 

escola. 

 

Em 21 de novembro de 1986, a Organização Mundial da Saúde 

organizou no Canadá a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. 

Nessa ocasião, foi elaborada a chamada “Carta de Ottawa”, que define as 

condições para a promoção da saúde: paz, habitação, educação, alimentação, 

renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade.  

 

O modelo de promoção da saúde, apresentado nesse documento, traz 

cinco principais estratégias relativas à saúde que convergem para os objetivos 

e finalidades da escola. São elas: a) desenvolvimento de políticas saudáveis 

organizadas pelo setor publico, b) reforço à ação comunitária, c) 

desenvolvimento de habilidades pessoais, d) a preocupação com o ambiente, 

e) reorientação dos serviços de saúde. 

 

a) A primeira estratégia apresentada para o alcance da promoção da 

saúde descreve uma escola saudável como aquela que possui tais ambientes: 

quadras de esporte cobertas e descobertas, áreas verdes para o 

desenvolvimento de jardins e hortas, cozinha e cantinas funcionais, banheiros 

em número e condições adequados e outros espaços para a realização de 

atividades com equipamento específico como laboratório de ciências, de 

informática e sala de vídeo. 

 

A escola deve ser espaço saudável que possibilite o convívio 
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harmonioso entre os integrantes da equipe escolar, incluindo diretores, 

professor-coordenador, professores, alunos e funcionários, garantindo as 

condições essenciais para a aprendizagem. Isto implica na execução, pelo 

poder público, de projetos arquitetônicos adequados que atendam às 

necessidades da rotina escolar e que permitam a realização das diferentes 

atividades de aprendizagem. 

 

b) A integração da escola com pais e com a comunidade em geral por 

meio da participação direta ou indireta nos projetos que tocam questões que se 

revelam no cotidiano da comunidade escolar e que integram o projeto 

pedagógico da escola representa oportunidade de participação para a 

resolução das questões relativas à saúde. Esta estratégia mantém, de certa 

forma, acesso à informação e oportunidade de aprendizagem sobre saúde.  

 

A articulação de alunos, pais e de toda a comunidade escolar, além 

dos professores, pode incrementar as estratégias já utilizadas pela comunidade 

como pode incentivar novas decisões na direção do controle de esforços e 

ações para a busca de possíveis soluções. 

 

c) A escola é espaço gerador de autonomia, de participação crítica e de 

criatividade para que o aluno tenha oportunidade de desenvolver suas 

potencialidades cognitivas, físicas, psíquicas, afetivas, pessoais e sociais. Por 

meio do aprofundamento de conhecimentos, da compreensão da importância 

da participação social, do desenvolvimento de habilidades, competências e 

valores adequados à adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, o aluno 

pode aprender a manter sua saúde, considerando a coletividade e o ambiente 

em que vive. 

 

Deve-se ressaltar que a aprendizagem ocorre ao longo da vida do 

indivíduo em diferentes espaços e que este deve responder às pressões e 

incertezas pelas quais passa a sociedade contemporânea. Assim, cabe à 

escola criar condições para que o aluno se torne um bom aprendiz, ou seja, 

que possa desenvolver o potencial de aprendizagem também na vida cotidiana, 

de modo a saber lidar com diferentes graus de responsabilidades e incertezas.  
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Nessa perspectiva, o desenvolvimento de habilidade/competência é 

importante na educação em saúde. 

 

d) Ambientes naturais ou construídos pelo ser humano integram 

aspectos fundamentais para a saúde individual e coletiva. Nessa perspectiva, o 

cuidado com o ambiente reflete diretamente na qualidade das condições de 

vida do planeta.  

 

Cabe à escola ampliar as concepções que as crianças têm sobre fatos 

e fenômenos da natureza, de modo a compreender melhor o ambiente em que 

vivem e os distantes, numa perspectiva ecológica e social, considerando os 

aspectos econômicos e políticos que se articulam e se manifestam. Da mesma 

forma, é na escola que os impactos ambientais podem ser avaliados, 

considerando-se as áreas do trabalho, da tecnologia, da produção de energia e 

da urbanização. 

 

A proposição aos alunos de atividades voltadas para a reflexão e a 

discussão sobre questões da escola ou do seu entorno, que alteram e 

comprometem as condições do desenvolvimento das atividades da 

comunidade escolar, incentiva a busca de soluções e favorece a mudança de 

comportamentos com adoção de atitudes que originam estilos saudáveis de 

vida, na busca de mais saúde. 

 

e) Considerando a necessidade da reorientação dos serviços de saúde, 

voltada para a promoção da saúde e para uma abertura de comunicação entre 

os diferentes setores — econômico, ambiental, social e político — a escola 

compõe o conjunto de um sistema que contribui para a promoção e 

manutenção da saúde, orientações para a prevenção, enfim para a educação 

em saúde. 

 

O trabalho articulado dos profissionais da área da Saúde com os 

educadores pode enriquecer tanto as atividades pedagógicas desenvolvidas 

pela escola quanto ampliar os cuidados relativos à saúde dos alunos na 

direção da promoção da saúde, consideradas as especificidades culturais, 
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econômicas e regionais da comunidade escolar. 

 

Este conjunto de estratégias aponta para o fato de que, hoje, o 

conceito de saúde ultrapassa as fronteiras do enfoque orgânico e alcança 

dimensões mais amplas e reais de suas implicações e dos determinantes 

sociais. Nesse sentido, ressalta-se a importância de decisões e ações que 

garantam condições sociais à saúde. BUSS (2007:87) afirma que: 

 

A evolução conceitual e prática do movimento de promoção da 
saúde em nível mundial indica uma ênfase cada vez maior na 
atuação sobre os DSS, constituindo importante apoio para a 
implantação das políticas e intervenções( ...)6 

 

Assim, a escola é promotora de saúde ao considerar que o 

desenvolvimento e a formação da criança e do adolescente estão relacionados 

às condições que abrangem o ambiente, a convivência harmoniosa na família e 

na sociedade em geral, a alimentação e a higiene, a oportunidade do 

desenvolvimento de competências e habilidades e construção e ampliação de 

conhecimentos. 

 

O currículo voltado para a compreensão da vida real e da cultura, ao 

contemplar experiências e conhecimentos, possibilita as aprendizagens 

necessárias para que o aluno desenvolva habilidades/competências e 

estratégias para aprender sempre, para participar da sociedade e para fazer 

escolhas adequadas para a sua própria vida. Compreendido como um conjunto 

de aprendizagens a ser desenvolvidas pelos alunos, o currículo vivo, ou seja, 

atualizado, deve considerar ainda a diversidade histórica e cultural. Isto implica 

no desenvolvimento de novos olhares sobre a prática pedagógica e sobre as 

relações que nela permeiam.  

 

M Apple (2006) ao tratar sobre as relações entre o conhecimento, a 

reprodução ideológica e o poder, chama a atenção dos especialistas em 

currículo para a necessidade de se colocarem sobre alguns aspectos 

                                                           
6
 Segundo Autor, DSS – Deterrminantes Sociais de Saúde in BUSS, P. M.; PELLEGRINI 

FILHO, A. A Saúde e seus Determinantes Sociais. PHYSIS: Ver. Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, 17(1): 77-93, 2007. 
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fundamentais, como o apresentado a seguir:  

 

Entre os exemplos “internos” mais importantes estariam 
aqueles que apóiam os direitos estudantis (e os direitos 
democráticos dos professores, dos grupos oprimidos e de 
outros). Pelo fato de o currículo enquanto área ter uma de suas 
principais ocupações a tarefa de criar acesso ao conhecimento 
e à tradição, especialmente para aquelas áreas que têm sido 
vítimas da tradição seletiva, a questão do direito do aluno de 
ter livre acesso a informações política e culturalmente 
honestas, à liberdade de expressão nelas baseadas, não pode 
estar dissociada de nossa própria busca por ambientes 
educacionais justos.”(APPLE, 2006:218) 

 

No que se refere especificamente à Educação em Saúde, destaca-se a 

importância do direito dos alunos que precisam saber para o alcance de uma 

vida saudável e protegida de possíveis alterações e desequilíbrios no ambiente 

em que vivem e na sua integridade física, psíquica e emocional.  

 

Sob esta perspectiva e sob o enfoque da preservação do princípio da 

vida, princípio material da política, pode-se dizer que a escola exerce o poder 

político ao ser: 

 

 produtora e reprodutora de conhecimentos, de práticas pessoais e 

sociais; 

 espaço privilegiado da vivência da infância e da adolescência; 

 fator de proteção, ao articular conhecimento, atitudes e práticas; 

ao incentivar a participação ativa dos alunos; ao integrar a comunidade escolar, 

a local. 

 

Isto deve ocorrer quando o foco das ações desenvolvidas pela equipe 

pedagógica e pela comunidade escolar estiver voltado para a: 

 

 promoção e fortalecimento de valores e atitudes fundamentais à 

vida em comunidade; 

 diminuição da vulnerabilidade de crianças e adolescentes;  

 redução de danos; 

 incentivo à relação escola/comunidade com a promoção do 



27 
 

 

exercício da cidadania. 

 

Bárbara Freitag (1977)7  chama a atenção para a exigência de Dewey 

(1971) para que não se faça separação entre educação e vida. Dessa forma, a 

escola constitui elemento de organização, reorganização, ampliação de 

vivências e de novas experiências, sistematizadas por meio do currículo. 

 

“Ao viver a própria vida o indivíduo é forçado a atuar e sua 
ação se transforma em processo educativo. Isso porque Dewey 
parte do princípio de que o indivíduo se dispõe para novas 
ações depois de avaliar e reorganizar suas experiências. O ato 
educacional consiste, pois, em dar a esse indivíduo os 
subsídios necessários para que essa reorganização de 
experiências vividas se dê em linhas mais ou menos ordenadas 
e sistematizadas. Ora, para que isso se efetive, o meio em que 
se dá o processo educacional tem que ser organizado e 
reestruturado para que haja uma sequência adequada de 
experiências que possam ser avaliadas e alargadas de forma 
mais ou menos sistemática.” (FREITAG, 1977: 12) 

 

O aluno, ao experienciar na escola diferentes situações por meio de 

sequencias de atividades que favoreçam a ampliação de conhecimentos, a 

resolução de problemas e a tomada de posição adequada, levando em 

consideração o outro, pode incorporar essa competência e aplicá-la ao viver a 

própria vida. A consideração ao outro permite, por exemplo, perceber a 

dimensão individual e, ao mesmo tempo, coletiva da saúde. Um exemplo disso 

é a percepção do significado do cuidado da própria saúde, que vai além da 

decisão pessoal, pois é também uma decisão social. A educação, ou seja, o 

desenvolvimento da vida, realiza-se por meio da relação com a alteridade.  

 

“Para Dewey este meio é a escola, que deve assumir as 
características de uma pequena comunidade democrática. Aqui 
a criança aprenderia pela própria vivência as práticas de 
democracia, habilitando-se a transferi-las, futuramente, em sua 
vida adulta, à sociedade democrática como tal.” (FREITAG, 
1977: 13) 

 

John Dewey, cuja filosofia educacional muito contribuiu para a 

organização da escola e de suas funções, defendia a democracia não só no 

                                                           
7
Freitag cita Dewey: “Educação não é preparação, nem conformidade. Educação é vida, é 

viver, é desenvolver-se, é crescer.”” 
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campo institucional como também no interior da escola. Acreditava que a 

aprendizagem só ocorria em ambiente democrático, em que não haja barreiras 

à troca de ideias. 

 

“Para que as sociedades modernas alcancem esse objetivo 
supremo de democracia, precisam educar os seus membros 
nas regras do jogo, valores e normas democráticos a partir das 
bases e desde o início da vida do indivíduo na sociedade. A 
educação assume aqui claramente uma conotação política. A 
educação vem a ser o processo de socialização dos indivíduos 
para uma sociedade racional, harmoniosa, democrática, por 
sua vez controlada, planejada, mantida e reestruturada pelos 
próprios indivíduos que a compõem.” (FREITAG, 1977:14) 

 

Desenvolver a vida, assumir nossa humanidade, são princípios éticos 

que realçam o sujeito como sujeito de intencionalidade, sujeito de vontade e 

portanto, sujeito de responsabilidade. A ética, deste modo, é uma forma de 

produção da vida, realizada socialmente pela cultura e por ela expressa por 

meio de acordos coletivos. Assim, padrões de conduta são estabelecidos, 

consideradas funções e responsabilidades, e difundidos, de uma geração à 

outra, por meio do processo educativo realizado pela família e pela escola.  

 

Falar de educação significa implicar a intencionalidade. Por sua vez, 

educar, verbo de origem latina educere, etimologicamente relaciona-se à 

compreensão de que educar seria extrair, retirar do interior, desvelar algo.  

 

Educere contém também o verbo latino ducere, que significa conduzir, 

guiar, levar, passar de um lado para o outro. Nessa perspectiva, a educação 

implica em processo criador e condutor, que se realiza na relação como o 

outro, por intermédio do diálogo e do compartilhamento, cujo resultado se 

preserva a liberdade de cada um. A educação é uma ação que realiza de modo 

inteiro uma relação ética. Dessa forma, educar tem como objetivo o 

desenvolvimento da vida, na medida em que seu conteúdo é a relação com a 

alteridade. Considerando-se a escola espaço privilegiado de troca, de 

produção, de ampliação e construção de conhecimento que ocorre na relação 

entre aquele que ensina e aquele que aprende, não pode haver educação sem 

o outro. Aquele que ensina, ensina o que o aluno precisa aprender, ou seja, o 
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que lhe falta saber. Nesse sentido, com referência ao poder obediencial 

(Dussel, 2007), cabe àquele que ensina escutar de quem aprende o que este 

precisa ou quer aprender. 

 

Dussel (2007) ao analisar de que forma o poder se desdobra pelo 

campo político, propõe três níveis de momentos em que consiste a política: o 

das ações estratégicas, o das instituições e os que integram os princípios 

normativos implícitos em toda ordem política.  

 

A escola está no político das instituições que constituem uma ordem 

política. Por sua vez, o nível das instituições apresenta três esferas, os 

princípios: factibilidade, material e legitimação. 

 

A escola executa os conteúdos dentro dos marcos de legitimidade, 

colocados pelas normas e regimentos. O princípio da factibilidade indica que 

tudo o que é possível ser realizado é, portanto, obrigatório. Nesse caráter 

obrigatório encontra-se a construção do projeto pedagógico da escola no qual 

estão priorizadas algumas ações estratégicas a partir de um currículo prescrito, 

das características regionais e das necessidades reais dos alunos. São 

atividades que incluem projetos – desde o plano de aula até atividades de 

pesquisa, experimentais e estudos do meio - e que envolvem a práxis, a 

reflexão e a práxis, referenciando os três movimentos de Dussel (2007), 

incluídos no que ele denomina “arco da legitimação”.  

 

Dessa forma, a equipe pedagógica e toda a comunidade escolar 

mobiliza-se nessa ação estratégica. Os sujeitos ocupam espaços práticos, 

hierarquizam-se ou ajudam na ação em campo de forças que constituem o que 

Dussel (2002) denomina poder. Dai a vontade consensual confere à ação 

coletiva força, unidade e poder de alcançar os propósitos. 

 

A política, sendo a vontade viver, consensual e factível, deve 
tentar por todos os meios (nisso consiste sua normatividade 
como obrigação analógica à ética) permitir a todos seus 
membros que vivam, que vivam bem, que aumentem a 
qualidade de suas vidas. Trata-se da esfera material (do 
conteúdo da política). A vida humana, sendo o critério material 
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por excelência, é o conteúdo último de toda ação instituição 
política. (DUSSEL, 2007: 105) 

 

Considerando potentia – o poder que a comunidade escolar tem, que 

se revela em todo o processo envolvido na educação - e potestas - o poder 

estabelecido na escola, ou seja, o poder institucional, a escola se coloca como 

transformadora, em atendimento à necessidade de promoção do pleno 

desenvolvimento de seres humanos, priorizando a produção da vida, justa e 

digna. Assim, pode-se dizer que a saúde é fundamental para o 

desenvolvimento e manutenção da vida e envolve diferentes dimensões que a 

integram. Para aprender sobre saúde, como alcançá-la e conservá-la é 

necessário, antes de tudo, refletirmos sobre a compreensão que se tem de 

saúde.  

 

 

2 – Sobre a conceituação de saúde  

 

Desde a Antiguidade até os dias atuais o termo saúde vem sendo 

utilizado com diferentes significados que refletem concepções filosóficas e 

científicas sobre o ser humano e que se manifestam na concepção de saúde, 

quer seja sob o ponto de vista legal, social ou cultural. 

 

A palavra saúde deriva da raiz etimológica “salus“, do latim, que 

significa intacto, íntegro, o atributo principal dos inteiros. Dele deriva outro 

radical - salvus, superação de ameaças à integridade física dos sujeitos. 

 

Santé, no francês, sanidad, em castelhano, juntamente com o adjetivo 

"são", provêm do latim medieval sanus, com as conotações de "puro, 

imaculado", "correto e verdadeiro". 

 

O dicionário de Antonio Houaiss (2001) nos traz diferentes definições 

para a palavra “saúde”: 
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1. estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, 

o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro 

dos limites normais para a forma particular de vida (raça, gênero, espécie) e 

para a fase particular de seu ciclo vital; 

2. estado de boa disposição física e psíquica, bem-estar; 

3. brinde, saudação que se faz à saúde de alguém; ou ainda 

4. força física, robustez, vigor, energia. 

 

No senso comum, a palavra saúde está relacionada a situações 

positivas, e, sobretudo à ausência de doenças, como por exemplo, no voto à 

alguém que espirra, no brinde em situações comemorativas, no comentário 

sobre a boa aparência e capacidade física de alguém, no condicionamento 

para a realização de um trabalho pesado. Esta idéia decorre do significado que 

a palavra possui, desde a Antiguidade até os dias de hoje.  

 

A percepção de saúde varia muito entre as diferentes culturas, assim 

como as crenças sobre o que faz bem ou mal à saúde. O entendimento de 

saúde tem se modificado, relacionando-se estreitamente com o entendimento 

que se tem de corpo humano. 

 

Platão, no texto intitulado “Político“, ao tratar das artes, da política e da 

medicina, apresenta a ideia de “justo meio”, medido em relação ao “mais”, ao 

“menos”, ao “excesso” e à “falta”, no que se refere à conceituação de corpo. A 

expressão “justo meio” ou “justa medida” refere-se a “tudo aquilo que é 

conveniente, oportuno e devido, a tudo que conserva o meio entre dois 

extremos. E é sob esta perspectiva que se respalda a idéia de saúde como 

“justa proporção”, a harmonia natural, o acordo intrínseco do organismo 

consigo mesmo e com o que lhe é exterior.” Platão compreendeu com Sócrates 

que o homem deve cuidar, além da saúde do corpo e mais ainda do que desta, 

a saúde da alma, e deve “concordar a harmonia do corpo com a da alma” para 

obter uma única consonância e tornar-se, nesse sentido, “verdadeiro musico”. 

 

No século XVII, o dualismo do filósofo Descartes com relação à idéia 
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distinta do corpo e da alma, sustenta uma teoria mecanicista, na qual os corpos 

humanos são semelhantes a um relógio. Estas idéias consolidaram uma 

representação de corpo como máquina perfeita, contribuindo para que no 

mundo ocidental o ser humano fosse pensado de forma ambígua, privilegiando 

cuidados ora para o corpo, ora para a alma ou a mente, o que influenciou uma 

cultura voltada para a formação de especialistas.  

 

Apesar da influência do racionalismo, a idéia de ser humano como um 

todo integrado — corpo e mente, prevaleceu nas culturas orientais e prevalece 

no ocidente nos dias atuais, na perspectiva holística. E é a partir dessa 

compreensão que as concepções de saúde foram se modificando, desde a 

década de 1950 até a atualidade, de acordo com implicações legais, sociais e 

econômicas. 

 

A concepção de saúde mais difundida, ou seja, de que saúde “é o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a 

ausência de enfermidade ou invalidez”, encontra-se na Constituição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1948). Talvez o fato desta organização 

ter sido criada após o término da segunda guerra mundial justifique a 

preocupação com o bem-estar e a inclusão, pela primeira vez, da dimensão 

mental. Havia, nesse período, uma atenção voltada para aspectos 

considerados importantes para o alcance do bem-estar como a alimentação, a 

atividade física e também o acesso ao sistema de saúde. Alvo de muitas 

críticas, esta definição implica no fato de que apresenta a saúde como algo 

distante e inatingível. Por um lado, segundo alguns autores, incentiva a 

medicalização do ser humano, termo que Singer (1981) utiliza para descrever a 

invasão das diferentes áreas da vida das pessoas pela medicina. Este 

processo foi considerado como conseqüência da ideia de que a saúde 

completa poderia ser alcançada com o acompanhamento científico de todos os 

aspectos da vida humana. Por outro lado, coloca o bem estar mental como um 

dos aspectos da saúde, destacando assim a integralidade do ser humano, já 

apontada por Platão. Particularmente, considero que a ideia de completo bem-

estar é relativa, pessoal, contextual, vinculada a fatores sociais, culturais e 

econômicos e, portanto, seria mais adequado definir o que se entende por 
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bem-estar e quais são as mínimas condições para alcançá-lo. Outras 

definições de saúde dastacaram-se como a do filósofo da medicina Christophe 

Boorse, em 1977, que definiu saúde como a “simples ausência de doenças”; a 

de Leon Kass, bioeticista norte americano, que em 1981 questionava o bem 

estar como integrante da saúde. Em 2001, Lennart Nordenfelt, definiu a saúde 

como um estado físico e mental em que é possível alcançar todas as metas 

vitais, dadasa as circunstancias.  

 

Mas foi em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários em Saúde, promovida pela Organização Mundial da Saúde - OMS, 

em Alma-Ata, na URSS, atual Rússia, que a definição de saúde conquistou 

consenso, quando da formulação da declaração sobre atenção primária à 

saúde, considerando a necessidade do envolvimento e da atuação de todos os 

governos para a promoção da saúde de todos os povos do mundo. Assim, a 

Conferência enfatizou a saúde como “estado de completo bem-estar físico 

mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é 

um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível 

possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização 

requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor da 

saúde.8” Nessa perspectiva, a atenção primária à saúde ou atenção básica 

consiste em um conjunto de cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias, mediante 

sua plena participação e a um custo que tanto a sociedade quanto o governo 

possam manter em cada fase do desenvolvimento desses cuidados. Assim 

entendida, a atenção primária à saúde pode ser usada de forma a melhorar a 

eqüidade dos serviços de saúde e de saneamento básico, ou seja, prover 

cuidados de acordo com as necessidades de cada indivíduo ou grupo. Trata-

se, portanto de “um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas 

no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde prevenção de agravos, o 

tratamento e a reabilitação.” (Ministério da Saúde, 2005) Meta essencial de 

promoção da saúde, sobretudo na América Latina, a atenção primária à saúde 

passa a ser o tom hegemônico dos documentos dos organismos internacionais 
                                                           
8
 Declaração de Alma –Ata, 1978. Disponível em: http://www.opas.org.br Acesso em: 26/07/08 

http://www.opas.org.br/


34 
 

 

– Organização Mundial da Saúde - OMS, Fundo das Nações Unidas para a 

Infância - UNICEF, Banco Mundial- nas décadas de 1970, 1980 e 1990. 

De acordo com Bárbara Starfield (2004), as principais características 

da atenção primária a saúde sã: 

 

 constituir a porta de entrada do serviço — espera-se da atenção 

primária à saúde - APS - que seja mais acessível à população, em todos os 

sentidos, e que com isso seja o primeiro recurso a ser buscado; 

 continuidade do cuidado — a pessoa atendida mantém seu vínculo 

com o serviço ao longo do tempo, de modo que quando uma nova demanda 

surge esta seja atendida de forma mais eficiente; 

 integralidade — o nível primário é responsável por todos os 

problemas de saúde; ainda que parte deles seja encaminhado a equipes de 

nível secundário ou terciário, o serviço de Atenção Primária continua co-

responsável. Além do vínculo com outros serviços de saúde, os serviços do 

nível primário podem lançar mão de visitas domiciliares, reuniões com a 

comunidade e ações intersetoriais; 

 coordenação do cuidado — mesmo quando parte substancial do 

cuidado à saúde de uma pessoa for realizado em outros níveis de atendimento, 

o nível primário tem a incumbência de organizar esses cuidados, já que 

freqüentemente são realizados por profissionais de áreas diferentes, e que 

portanto podem ter pouco diálogo entre si.  

 

Os cuidados primários da saúde envolvem, além do setor da saúde, 

todos os setores e aspectos relacionados ao desenvolvimento nacional e 

comunitário, tais como a agricultura, a pecuária, a produção de alimentos, a 

indústria, a educação, a habitação, as obras públicas e outros setores. 

 

Quando a ação na área de saúde volta-se para os cuidados primários, 

a educação desempenha importante papel, pois atua no âmbito da prevenção e 

do controle de situações desfavoráveis à promoção e manutenção da saúde. 

Nesse sentido, podem ser considerados cuidados primários de saúde que 

ocorrem por meio da educação: a orientação ao auto-cuidado e a higiene 
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pessoal, a promoção da distribuição de alimentos e da nutrição apropriada, o 

cuidado e a provisão adequada de água; o conhecimento dos cuidados de 

saúde materno-infantil, inclusive o planejamento familiar; a imunização contra 

as principais doenças infecciosas; a prevenção e o controle de doenças 

localmente endêmicas. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO, POLÍTICAS E TENDÊNCIAS 

 

1 A perspectiva dos Marcos Legais 

 

Sob o aspecto legal, como está definida a saúde? A Constituição 

Federal brasileira de 1988 em vigor, afirma a saúde como direito social (art. 6º), 

ou seja, direito de todo cidadão e ainda dever do Estado (art. 196).  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. 

 

No corpo do artigo 196º da Constituição é que se encontra uma das 

afirmações mais conhecidas e utilizadas quando se trata de saúde — “A saúde 

é direito de todos e dever do Estado”. No entanto, é na continuidade da frase 

que se colocam os meios e garantias para a conquista do direito e 

cumprimento do dever mencionados. É neste artigo que se destacam as 

dimensões econômicas e sociais relacionadas à “redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. 

 

Art. 196º: A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. Constituição Federal Brasileira de 
1988 

 

No artigo 227º da Constituição Federal (Anexo1), voltado para a 

criança e o adolescente, manifesta-se claramente a adesão do Brasil aos 

princípios estabelecidos nas Convenções de Direitos Humanos, adotada pela 

Organização das Nações Unidas em 1948, deixando claro a consideração, a 

implicação e a importância de diferentes dimensões da vida para a formação 

do ser humano. 
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Art. 227º É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Constituição 
Federal Brasileira de 1988 

 

Neste artigo destacam-se os parágrafos 1º e 3º. O parágrafo 1º 

enuncia a promoção de programas de assistência integral à saúde da criança e 

do adolescente, com a possibilidade da participação de entidades não 

governamentais, considerando determinados preceitos, como a aplicação de 

recursos públicos destinados à assistência materno-infantil e a criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para portadores de 

deficiência física, sensorial ou mental9. Já no 3º parágrafo, referente ao direito 

e a proteção especial, abrange entre outros aspectos, os programas de 

prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente 

de entorpecentes e de droga afins. 

 

No que se refere especificamente à criança e ao adolescente, a Lei nº 

8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA — regulamenta o 

artigo 227º da Constituição Federal, modificando paradigmas de proteção da 

infância e adolescência, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos, consideradas as diferentes condições individuais e sociais. Este 

estatuto representa, então, avanço em relação ao Código de Menores10 voltado 

para crianças e adolescentes em situação irregular. 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade. 

 

                                                           
9
 A partir de 2008, a denominação correta para pessoas com deficiência é “deficientes”, Brasil. 

Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Portadora de Deficiência/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde – Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2008. P. 72. (Série E. Legislação em Saúde). ISBN 978-85-
334-13993-3 1. Política Nacional de Saúde. 2.Deficiência. I. Título. II. Série. 
 
10

Lei nº6.697, de 10/10/1979, revogada. 
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Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 

13/7/1990 

 

Há no Estatuto da Criança um capítulo dedicado ao direito à saúde, 

estabelecendo políticas públicas de atendimento à crianças e adolescentes, 

considerando as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), de modo a 

garantir atendimento médico, farmacêutico e outros recursos para tratamento e 

reabilitação; promoção de programas de assistência médica e odontológica 

para a prevenção de agravos; vacinação obrigatória e permanência dos pais ou 

responsáveis, nos casos de internação.  

 

Considerando o reconhecimento da saúde sexual e saúde reprodutiva 

como direitos humanos fundamentais pelas leis nacionais e internacionais, 

artigo 17 desse Estatuto, aponta nessa direção ao mencionar a inviolabilidade 

da integridade geral da criança e do adolescente;  

 

Art. 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei nº 8.069, de 13/7/1990 

 

Este percurso pela legislação brasileira, com alguns destaques nos 

principais instrumentos legais de proteção aos direitos dos cidadãos, sob a 

perspectiva da garantia do direito à saúde, revela aspectos que devem ser 

considerados como avanços. A promulgação da Constituição e a consolidação 

da democracia nos anos 90 contribuíram para a incorporação dos princípios 

estabelecidos pelas convenções e conferências realizadas pela Organização 

das Nações Unidas nos documentos normativos no que se refere às questões 

de direitos humanos, incluindo a saúde. Prova disso é a elaboração do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e sua importância atual para a reflexão e a 

discussão sobre os principais aspectos da vida de crianças e adolescentes 

brasileiros. 

 

Estes instrumentos legais contribuíram para a ampliação do 
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entendimento de saúde e fornecem elementos para deixar claro que a 

equidade e o acesso universal à saúde dependem da execução de políticas 

públicas e que é necessário buscar meios, condições e garantias para esta 

conquista. A leitura e análise desses documentos servem de instrumento para 

discussão e novos avanços sobre o assunto. 

 

 

2 O reflexo das concepções de saúde no ensino fundamental  

 

Antes de adentrar à esfera específica do ensino e do currículo, convém 

ressaltar algumas das linhas filosóficas que orientaram o pensamento em torno 

das diferentes concepções de Saúde, porque este conhecimento nos permite 

uma aproximação do sentido que as questões de saúde tem apresentado no 

ensino fundamental da rede de ensino estadual. Trata-se de retomar algumas 

dessas concepções e de destacar as linhas de pensamento que as 

fundamentam e as influenciam, tendo em vista o seu reconhecimento nos 

documentos oficiais a serem analisados. Portanto, este assunto aqui não se 

esgota, tendo recebido a merecida atenção em diferentes estudos específicos. 

 

Dessa forma, considerando-se que o entendimento de saúde está 

atrelado a momentos específicos da história e do desenvolvimento do 

pensamento científico e filosófico, observemos como as diferentes concepções 

tem se revelado na abordagem das questões quando tratadas no âmbito do 

ensino. De certo modo, estas concepções refletem e, ao mesmo tempo, 

reafirmam uma visão de ser humano e de mundo por meio do ensino e da 

educação – formal e não formal. Assim, cabe aqui mencionar algumas das 

concepções sobre saúde que tem fundamentado a educação em saúde.  

 

Em O Ensino em Saúde no Sistema Estadual de Ensino: do discurso 

legal à prática, Silveira (1994) ao descrever o conjunto de concepções de 

saúde, explícitas ou implícitas no currículo para a disciplina de Biologia, no 

período de 1931 a 1993 no Estado de São Paulo, estabelece comparações 

entre as percepções de saúde dos professores e aquelas registradas nos 

documentos oficiais. Nesse percurso aponta de que forma as visões positivista, 
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funcionalista e dialética orientam o universo de concepções mais divulgadas 

sobre saúde.  

 

No trabalho referido, Silveira chama a atenção para o fato de que, ao 

longo da história, o entendimento sobre saúde tem perpassado a ciência da 

Biologia e o campo da Medicina, versando sobre o processo saúde-doença.  

 

Com propriedade, Silveira delineia a trajetória da ciência e aponta 

aspectos marcantes da saúde na concepção mecanicista e da saúde enquanto 

processo de determinação biológica e social. Desde o racionalismo de 

Descartes, que culmina com a valorização dos atributos do corpo como uma 

máquina, passando pelas descobertas e pelos avanços no campo da Medicina, 

a autora evidencia a influência do pensamento positivista e do funcionalismo. 

Apesar desta visão reducionista, centrada na doença e nas suas causas 

biológicas, ter sido referência para as ações na Saúde Pública até a década de 

50, 

 

[...] o positivismo e sua forma particular denominada 
funcionalismo sociológico têm sido as correntes de 
pensamento com maior influência e vigor na produção 
intelectual referente à questão das Ciências Sociais e a Saúde. 
Tal fato não nos pode estranhar, na medida em que são estas 
teorias que melhor se prestam para conservar e justificar a 
prática médica hegemônica e os enfoques práticos no 
tratamento dos doentes e das doenças.” (MINAYO, 1992:48) 

 

Considerando-se os pressupostos do pensamento positivista, voltados 

para o funcionamento, para o normal, para o organismo e para o sistema; no 

funcionalismo, o biológico liga-se ao social, por meio da idéia de equilíbrio e do 

desequilíbrio individual diante das pressões sociais. Nessa perspectiva, fica 

ressaltado o caráter de desvio e da necessidade do controle desse desvio, que, 

segundo Garcia, citado por Minayo (1992) coloca responsabilidade da doença 

no âmbito pessoal, ou seja, do paciente e do médico. 

 

Esse referencial voltado para a fragmentação e o controle coaduna-se 

ao paradigma cartesiano. Para Czeresnia (2003: 40), 
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[...] o discurso científico, a especialidade e a organização 
institucional das práticas em saúde circunscreveram-se a partir 
de conceitos objetivos não de saúde, mas de doença. O 
conceito de doença constituiu-se a partir de uma redução do 
corpo humano, pensado a partir de constantes morfológicas e 
funcionais, as quais se definem por intermédio de ciências 
como a anatomia e a fisiologia. A 'doença' é concebida como 
dotada de realidade própria, externa e anterior às alterações 
concretas do corpo dos doentes. 

 

É na perspectiva funcionalista, que se apoia a idéia de combate à 

doença, então entendida como resultante da ação de agentes patogênicos, por 

meio da medicação e da tecnologia e também a concepção da adoção de 

práticas e hábitos voltados para a busca do bem-estar integral.  

 

Em contraposição à esta visão reducionista e isenta de valores, a 

lógica dialética fundamenta a concepção de saúde enquanto processo de 

determinação biológica e social, no qual prevalece a concepção sistêmica de 

vida. Assim, a vida é entendida como um todo integrado, no qual e com o qual 

os seres vivos, na sua integralidade harmoniosa, interagem. A partir dessa 

ótica, saúde e doença estabelecem um processo e passam a ser percebidos 

como “fatos biológicos socialmente determinados”, resultantes das relações 

humanas. De modo dialético, é um avanço no movimento da superação das 

dualidades do individual para o coletivo, do sujeito para a estrutura social.  

 

O conceito ampliado de saúde, formulado na VIII Conferência Nacional 

de Saúde, em 1986, resulta do impacto dos princípios estabelecidos na Carta 

de Otawa, nesse mesmo ano, colocando-se como reação ao regime autoritário 

e à crise dos sistemas públicos. Representa nesse momento, o direito à saúde, 

a garantia de condições dignas de vida, alcance, promoção, proteção e 

recuperação da saúde por meio de ações e serviços do Estado para todos. 

 

No sentido amplo, “saúde é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 

lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 

Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.” 
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(Brasil, 1986:4) 

 

Este entendimento traz consigo uma noção positiva de saúde, que 

agrega à partir dos anos 1990 e ao longo dos próximos anos, princípios 

relacionados à própria noção de vida, como a integralidade, a universalidade, a 

participação social, a descentralização, levando-se em conta a equidade, a 

vulnerabilidade e o direito de cidadão. 

 

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, 
política e cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma 
coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, 
da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá 
de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, 
aliás, pode ser dito das doenças. Aquilo que é considerado 
doença varia muito. [...] Não é de admirar que desde muito 
cedo a Humanidade se tenha empenhado em enfrentar essa 
ameaça, e de várias formas, baseadas em diferentes conceitos 
do que vem a ser a doença (e a saúde). (SCLIAR, 2007:30) 

 

Trata-se de buscar evidências da expressão dessas concepções no 

contexto da Educação e da Saúde, seus reflexos no ensino da escola pública 

estadual de São Paulo, com o intuito último de conhecer de que maneira elas 

se inserem nos documentos norteadores do ensino e que avanços 

representam. Nesse percurso, como Scliar chama a atenção, a reflexão que 

segue volta seu foco sobre a saúde, na perspectiva do ensino e da 

aprendizagem. 

 

 

3 Confluência Educação-Saúde: o contexto histórico-político 

 

Tendo em consideração os diferentes momentos no Brasil da trajetória 

da educação em saúde no currículo do ensino fundamental, é conveniente e 

esclarecedor o conhecimento de alguns aspectos do contexto político-histórico.  

 

Nesse sentido, esse contexto é considerado pano de fundo, essencial 

para a compreensão desse percurso e não um painel geral dos aspectos que o 

compõem.  
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Ao buscar relações entre os diferentes momentos políticos que 

marcaram as principais mudanças e os programas oficiais elaborados pelos 

Ministérios da Educação e da Saúde, alguns períodos políticos destacam-se. 

Pretende-se, dessa maneira, situar convergências e acompanhar o percurso do 

desenvolvimento destes dois setores imprescindíveis para a vida humana. 

 

Importantes ações voltadas para a educação brasileira antecederam o 

período focalizado neste trabalho. No entanto, destacam-se a criação do 

Ministério da Educação e a reforma de 1931, conhecida como Reforma 

Francisco Campos, que trazia a proposta de ensino voltado para a vida 

cotidiana e aplicações da Ciência no dia-a-dia. Da mesma forma, ressalta-se 

no ano de 1942, a reforma dos ensinos secundário e universitário, seguida do 

ensino primário, elaborada por Gustavo Capanema, então ministro da 

educação. A chamada Reforma Capanema, foi considerada por muitos como 

um sistema educacional que correspondia à divisão econômico-social do 

trabalho. Esta reforma “reflete o transplante da ideologia fascista para a 

educação brasileira quando reafirma a discriminação social que divide os 

indivíduos em condutores e conduzidos, ou favorecidos e desfavorecidos (...) 

(Carlini, 1988:71).  

 

Avançando na história, constata-se que, por duas décadas o Brasil 

atravessou um regime de governo militar que marcou o país, seu povo e suas 

instituições, com confrontos políticos e sociais. 

 

No âmbito da Educação, tendo em vista melhor compreensão dos 

encaminhamentos na direção da educação em saúde, no período de 1969 a 

2008, neste momento, é importante voltar a atenção para o ano de 1961, no 

governo Goulart quando se deu a implantação da Lei de Diretrizes e Bases nº 

4024/61. Esta lei resultou de longa discussão desencadeada pela proposta de 

reforma da educação encaminhada ao Congresso Nacional em 1948 que, 

portanto, se revelava defasada com relação ao modelo capitalista que se 

implantava no panorama sócio-econômico do país naquele período. Este 

momento significou debate e luta ideológica, pois envolvia interesses da 

iniciativa privada, a política de internacionalização e a discussão de aspectos 



44 
 

 

sociais e a defesa da escola. 

 

O texto desta lei, elaborado a partir de 1948 e aprovado em 1961, 

entre outras disposições, estabelece que tanto o setor público quanto o 

particular têm o direito de ministrar o ensino no Brasil em todos os níveis e 

propõe a extensão da rede escolar gratuita, bem como a equivalência dos 

cursos de nível médio (anteriormente designado ensino secundário), incluindo 

o técnico industrial, agrícola e comercial. O currículo caracterizava-se como 

uma listagem de disciplinas, em modelo de escola tradicional, cujo papel, 

segundo Saviani (1984) era “difundir a instrução, transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. O foco era 

centrado no professor, o qual “transmite, segundo uma gradação lógica, o 

acervo cultural aos alunos, aos quais cabe assimilar os conhecimentos que 

lhes são transmitidos”. 

 

No que se refere às questões de saúde, segundo João Cardoso Palma 

Filho (1990), a promulgação da Lei 4024/61 reforçou a presença da disciplina 

Ciências Físicas e Biológicas “no currículo do ensino do ensino médio, e 

acrescenta que em “decorrência da nova legislação as escolas estaduais de 

São Paulo passaram a contar com o ensino de Ciências Físicas e Biológicas 

desde a primeira série ginasial. Na verdade, a inclusão desta disciplina, 

representa, naquele momento, espaço para a abordagem da temática de saúde 

na escola. No entanto, isto não ocorreu na prática, pois, de acordo com Silveira 

(1994) até o início dos anos 70 o “discurso legal não explicita ou destaca a 

Educação em Saúde ou o Ensino em Saúde”. 

 

Sob o ponto de vista político, é interessante ressaltar que no período 

de 1961 a 63, o Brasil passava pelo regime parlamentarista com João Goulart, 

que assumia a presidência em decorrência da renúncia de Jânio Quadros. Foi 

também em 61 que surgiram os Centros Populares de Cultura - CPC, ligados à 

União Nacional dos Estudantes - UNE, e o Movimento de Educação de Base - 

MEB, ligado à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e ao 

governo da União, que contribuíram para a realização de novas experiências 

educativas e culturais com as camadas populares. Deste modo, as atenções 
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voltavam-se para a alfabetização de adultos e para a valorização da cultura 

popular. Ao lado das tendências pedagógicas tradicional, escolanovista e 

tecnicista, no período de 1961 a 64, desponta o trabalho de Paulo Freire com 

metodologia revolucionária de alfabetização de adultos, que teve grande 

repercussão política.  

 

Na esfera das ações voltadas para a educação brasileira, no ano de 

1962, em cumprimento ao artigo 9º da Lei de Diretrizes e bases nº 4024/61, foi 

criado o Conselho Federal de Educação, em substituição ao Conselho 

Nacional de Educação, instituído em 1931. Também são criados os Conselhos 

Estaduais de Educação, o Plano Nacional de Educação e o Programa 

Nacional de Alfabetização, pelo Ministério de Educação e Cultura, inspirado no 

método de Paulo Freire11. 

 

 

Ao Conselho Estadual da Educação caberia o estabelecimento de 

normas e sugestão de medidas para a organização e funcionamento do 

sistema estadual de ensino, propondo planos de educação, fixando disciplinas 

tanto obrigatórias quanto optativas. No entanto, nesse período as 

programações mantiveram-se tradicionalmente no desenvolvimento de 

Biologia, Higiene e Anatomia humana, sem aprofundamento para as questões 

de Educação em Saúde.  

 

Em 1964, com o Golpe Militar, o General Castelo Branco é empossado 

presidente da República pelo Congresso Nacional, período em que tem início 

uma de fase de proibições de direitos políticos. Assim, 1964 a 1975, “a política 

educacional, ela mesma expressão de “reordenação das formas de controle 

social e político”, usará o sistema educacional reestruturado para assegurar 

este controle. A educação estará novamente a serviço dos interesses 

econômicos que fizeram necessária a sua reformulação. Essa afirmação 

encontra fundamento nos pronunciamentos oficiais, nos planos e leis 

educacionais e na própria atuação do novo governo militar.” (Freitag, 1977: 69) 

 
                                                           
11

 Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br Acesso em: 30/04/2009. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/
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A segunda Lei de Diretrizes e Bases implantada no país foi a Lei nº 

5692/71, que “fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º Graus“ 

apresentava alterações no sentido de reduzir os aspectos liberais da lei 

anterior. Elaborada durante o desgaste político do regime militar e em meio ao 

processo de crise econômica, esta lei representa instrumento de adequação 

da política e da organização educacional aos interesses econômicos e 

políticos desse período.  

 

Segundo Freitag (1977), a Lei nº 5692/71 procura corrigir uma 

inadequação do sistema do ensino médio, decorrente da flexibilidade de 

cursos assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases nº 4924, de 1961, que 

“favorecia a educação como canal de mobilidade e ascensão social, por meio 

de cursos profissionalizantes e noturnos”. Freitag chama a atenção para o 

resultado dessa movimentação como ascensão dos pobres para os cursos 

técnicos e dos ricos para a universidade. Na verdade, o paradoxo criado pela 

privatização do ensino médio e o fato de o curso profissionalizante não 

fornecer qualificação evidencia o impasse: e a pressão sobre as universidades 

e a inadequação do ensino profissionalizante. 

 

Diante deste paradoxo, a lei nº 5692/71 surge como mecanismo de 

reformulação do ensino superior, com o ajuste dos três níveis de ensino - 1º e 

2º Graus e superior. Esta lei regulamenta o ensino de 1º e 2º Graus e entre 

outras determinações amplia a obrigatoriedade escolar de quatro para oito 

anos, aglutina o antigo primário com o ginasial, suprimindo o exame de 

admissão e criando a escola única profissionalizante. Em contraposição ao 

currículo baseado em uma listagem de conteúdos, respondendo ao perfil da 

escola tradicional proposto pela lei nº 4024/61, a lei que a substitui traz 

algumas inovações, dentre as quais se destacam: 

 

 ensino obrigatório de 04 a 8 anos; 

 qualificação profissionalizante como meta; 

 reestruturação do funcionamento do ensino no modelo de escola 

integrada , definindo-se um núcleo comum de matérias obrigatórias e 

multiplicidade de matérias optativas de escolha do aluno; 
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 inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 

Artística e Programas de Saúde no currículo pleno; 

 qualificação para o trabalho; 

 cada grau com sentido de terminalidade. 

 

A referência à Educação em Saúde ou Ensino em Saúde, portanto, só 

ocorre com a Lei 5692/71, que estabelece em seu artigo 7º, a obrigatoriedade 

de inclusão, nos currículos plenos de 1º e 2º graus, de Programas de Saúde, 

bem como Educação Moral e Cívica, Educação Física e Educação Artística. 

 

Destaca-se ainda que, a partir da lei 5692/71, o Conselho Federal de 

Educação pronuncia-se acerca de pontos importantes do currículo e emite: 

 

 a Resolução nº 8, que fixa o núcleo comum para os currículos do 

ensino de 1o e 2o graus, definindo seus objetivos e a amplitude;  

 

 o Parecer nº 853 que define a doutrina de currículo, indica os 

conteúdos de núcleo comum, apresenta o conceito de matéria, orienta suas 

formas de tratamento e integração, indica os objetivos das áreas de estudo e 

os do processo educativo, remetendo-os ao objetivo geral do ensino de 1o e 2o 

graus e aos fins da educação brasileira. 

 

A Lei nº 5692/71 permaneceu em vigor até o ano de 1996, quando da 

aprovação de nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394, que teve a 

finalidade de estruturar o sistema educacional brasileiro. Essa estruturação, 

com as regulamentações nas áreas de formação de professores e da gestão 

escolar, bem como na área do currículo, ocorreu após oito anos de debates em 

torno de duas propostas. Uma delas defendia maior participação da sociedade 

civil nos mecanismos de controle do ensino e contava com o envolvimento da 

sociedade. A outra, fruto da articulação entre o Ministério de Educação e 

Cultura - MEC e o Senado. O resultado foi a reafirmação do direito à educação, 

garantido pela Constituição Federal, na medida em que a Lei 9394/96 

estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à 
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educação escolar pública, definindo as responsabilidades, na forma de 

colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 

Dentre os princípios estabelecidos, destacam-se no corpo da Lei 

9394/96, no artigo 3º, aqueles que vão ao encontro do alcance dos direitos 

expressos no artigo 227º da Constituição: 

 

 igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

 pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

 respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

 coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

 gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 valorização do profissional da educação escolar; 

 gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

 garantia de padrão de qualidade; 

 valorização da experiência extra-escolar; 

 vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais 

 

Estes princípios devem orientar a educação escolar, assim organizada:  

 

 educação básica, formada pela educação infantil - até 6 anos, 

ensino fundamental - 8 séries do antigo primário e ensino médio - 3 séries 

 educação superior  

 

Quanto à organização curricular, está disposto um núcleo comum para 

o currículo de 1º e 2º graus e uma parte diversificada em função das 

peculiaridades locais.  

 

Programas de Saúde comparece como matéria obrigatória do currículo, 
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assim como educação moral e cívica, educação física, educação artística e o 

ensino religioso facultativo. 

 

 

A pedagogia tecnicista  

 

O aumento de indústrias, ocorrido na primeira década do Regime 

Militar provocou a necessidade de formação de mão de obra qualificada para 

operar o maquinário industrial. Nessa direção, a política educacional voltava-se 

para o treinamento do aluno, tendo em vista uma rápida profissionalização. 

(Freitag, 1977) Esta intenção configura-se de forma clara no artigo 1º da Lei nº 

5692/71, ao mencionar a qualificação para o trabalho.  

 

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 
auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 
exercício consciente da cidadania. Lei de Diretrizes e Bases nº 
5692/71 

 

Sob o ponto de vista das políticas oficiais desse período, com base no 

desenvolvimento e na segurança, uma nova política educacional foi adotada 

para o país, adequada à geração rápida de profissionalização e treinamento. 

Nesse caso, a tendência pedagógica tecnicista, assim introduzido no Brasil, 

com a Lei nº 5692/71. 

 

Saviani (1997) ao falar sobre as teorias da educação e o problema da 

marginalidade com relação à escolarização, seja por falta de acesso ou pela 

precariedade com que os alunos deixavam a escola, as classifica em dois 

grupos: as teorias que oferecem oportunidade de diminuição das 

desigualdades sociais e aquelas que são, na verdade, fator de discriminação 

social, deste modo, de marginalização. Sob este aspecto, Saviani coloca a 

pedagogia tecnicista como uma teoria não-crítica, tal como a tradicional e a 

escola nova que a antecederam no ensino brasileiro. Assim, descreve a 

circunstância que se configura a partir do que denominou de “pedagogia 

tecnicista”. 
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“A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada 
nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa 
pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de 
maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo semelhante 
ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do 
trabalho pedagógico. Com efeito, se no artesanato o trabalho 
era subjetivo, isto é, os instrumentos de trabalho eram 
dispostos em função do trabalhador e este dispunha deles 
segundo seus desígnios, na produção fabril essa relação é 
invertida. Aqui é o trabalhador que deve se adaptar ao 
processo de trabalho, já que este foi objetivado e organizado 
na forma parcelada. O produto é, pois, uma decorrência da 
forma como é organizado processo. O concurso das ações de 
diferentes sujeitos produz assim um resultado com o qual 
nenhum dos sujeitos se identifica e que, ao contrário, lhes é 
estranho.” (SAVIANI, 1984: 15) 

 

Nesse período, a Lei nº 5692/71 veio atender a necessidade de rápida 

profissionalização, a partir do treinamento de aluno, amparada em uma 

concepção de currículo baseada em visão tecnicista, de controle e 

racionalização da técnica. Coube aos especialistas a elaboração de 

planejamentos e programas de ensino que incluíssem estímulos adequados à 

adaptação do indivíduo à sociedade industrial. No cotidiano da sala de aula, 

isto significava que havia uma resposta esperada para cada informação 

apresentada, no direcionamento estímulo-resposta. Portanto, a expressão 

“treinamento do aluno” reflete o direcionamento para o estudo programado e 

dirigido. 

 

“A educação será concebida, pois, como um subsistema, cujo 
funcionamento eficiente é essencial ao equilíbrio do sistema 
social de que faz parte. Sua base de sustentação teórica 
desloca-se para a psicologia behaviorista, a engenharia 
comportamental, a ergonomia, informática, cibernética, que têm 
em comum a inspiração filosófica neopositivista e o método 
funcionalista. Do ponto de vista pedagógico conclui-se, pois, 
que se para a pedagogia tradicional a questão central é 
aprender e para a pedagogia nova aprender a aprender, para a 
pedagogia tecnicista o que importa é aprender a fazer.” 
(SAVIANI, 1984: 17) 

 

Os planejamentos e programas de ensino deveriam conter estímulos 

para a transmissão e apreensão dos conhecimentos considerados os princípios 

do rendimento. Caberia ao 2º Grau de ensino a contribuição para o fluxo 

contínuo de profissionais qualificados para o trabalho. Assim, o mercado de 
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trabalho poderia ser suprir a necessidade dos quadros de recursos humanos 

de nível intermediário urgente ao país naquele período. 

 

Saviani (1984) chama a atenção que para a pedagogia tecnicista, neste 

caso, a marginalidade não é identificada como ignorância, mas sim como 

ineficiência e improdutividade. A educação contribuirá para a superação do 

problema na medida em que forma indivíduos eficientes, capazes de 

contribuírem para o aumento da produtividade. Dessa forma, a escola cumpre 

a função de “equalização social” identificada como equilíbrio do sistema. Cabe, 

portanto à educação, “um eficiente treinamento para a execução das múltiplas 

tarefas demandadas continuamente pelo sistema escolar”. 

 

Ao tempo do período militar no Brasil, dentre os fatos que se destacam 

esfera da Saúde, evidencia-se a realização da Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde – 1978, com a formulação de declaração na qual 

chama a atenção do mundo pela reafirmação de que “a saúde - estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, e a consecução do 

mais elevado nível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja 

realização requer, além do setor da saúde, a ação de muitos outros setores 

sociais e econômicos. Da mesma forma, incentiva a “ação internacional e 

nacional urgente e eficaz, para que os cuidados primários de saúde sejam 

desenvolvidos aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em 

desenvolvimento, num espírito de cooperação técnica, em consonância com a 

nova ordem econômica internacional”. 12 

 

No Brasil, este movimento terá maior impacto no ano de 1986 e 

repercutirá na luta contra a ditadura, envolvendo universidades, sindicatos e 

segmentos da sociedade civil, conforme se mostra adiante. 

 

 

 

                                                           
12

Disponível em: <http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf> Acesso em: 
28/09/2010. 

http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf
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O Período de transição democrática 

 

O desgaste político do regime militar no país e o processo de crise 

econômica, caracterizado pela recessão e pela explosão das taxas de juros 

internacionais nos anos 80, trouxeram mudanças gradativas expressas por 

diversos movimentos nos diferentes setores, incluindo as organizações da 

sociedade civil. Nesse período, tanto a área da Educação quanto da Saúde 

passam por momento de crise e discussão de novos rumos. O projeto de 

implantação do Sistema Único de Saúde – SUS está em construção e os 

programas internacionais iniciam discussão em torno da extensão dos serviços 

básicos à população. Nesse sentido, a educação para a saúde ganha 

relevância a partir da ênfase à atenção primária à saúde. 

 

Com a promulgação da nova Constituição, em 1988, o processo de 

transição democrática intensifica-se e assim as mudanças que se iniciaram no 

final da década de 1970 e meados dos anos 1980, ganham corpo tanto no 

campo da Educação quanto na área da Saúde.  

 

Carvalho (1999) em seu trabalho sobre os Programas Oficiais de 

Educação para a Saúde no Brasil entre 1980 e 1995, ao analisar os programas 

de saúde dos países da América Latina em um mesmo período, sob as 

diretrizes dos organismos internacionais Organização Mundial da Saúde - 

OMS, Organização. Panamericana de Saúde - OPAS, Fundo das Nações 

Unidas para a Infância - UNICEF, e Banco Mundial destaca que: 

 

“As mudanças de saúde, introduzidas no final da década de 70 
e que caracterizam o início da transição democrática no Brasil, 
na década de 80, se iniciam no interior do próprio aparato 
institucional, o que expressa uma situação de contradição, na 
medida em que os preceitos contrapostos ao modelo 
hegemônico da saúde, tanto enunciados pelo setor 
progressista como pelas entidades internacionais, são 
incorporados ao discurso oficial. Entretanto, ao mesmo tempo, 
edifica-se uma nova hegemonia ao interior do sistema 
dominante, com o processo de incorporação, já que propicia a 
difusão dos elementos embrionários da mudança política, ou 
melhor, da reforma sanitária, bandeira ideológica do movimento 
sanitário e componente da transição democrática.“ 
(CARVALHO, 1999:34) 
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As mudanças a que Carvalho se refere dizem respeito aos resultados 

do movimento da Reforma Sanitária brasileira que nasceu na luta contra a 

ditadura. Sua consolidação, na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, 

levou à discussão o novo modelo de saúde, explicitado e garantido por meio da 

Constituição de 1988. Saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. 

São princípios da reforma sanitária: a unificação institucional dos serviços de 

saúde – descentralização, a hierarquização dos serviços de cuidados médicos 

e a participação popular nos serviços de saúde. Estes princípios foram o 

critério de prioridade da atenção primária, dadas as necessidades reais da 

coletividade e problemas locais.  

 

Na constituição da institucionalização das iniciativas da reforma 

sanitária e da implantação do SUS, contemplando os princípios de 

regionalização, hierarquização e participação comunitária, Carvalho (1999) 

aponta o desencadear da política de integração setorial entre os serviços de 

educação e saúde por meio de ações interligadas. O desenvolvimento dessas 

ações pressupõe que a integração entre escolas, serviços de saúde e a 

formação de profissionais de saúde e professores sejam oriundas das 

propostas de saúde comunitária e da participação nas vivências da 

comunidade. 

 

Carvalho (1999) destaca a importância da educação nas ações 

integradas à saúde no caminho da reforma sanitária do Brasil. Estas ações 

acompanham os princípios o movimento sanitário na reforma sanitária, 

considerando o momento de transição democrática. Dentro do princípio de 

universalização da saúde, coloca-se a unificação integral dos serviços de 

saúde, tendo em vista o atendimento das diferentes necessidades sociais, 

geográficas e econômicas do país. Nessa direção é incentivada a política de 

integração setorial entre os serviços de educação e saúde. 

 

“Como estratégia dessa integração, segundo os preceitos que 
afloram nesse momento de transição, a educação e a saúde se 
abraçam com muita afinidade, já que para estender a saúde, 
dentro dos princípios da universalização, era necessário a 
participação da população, no sentido não apenas de seu 
acesso mas também de seu controle em relação ao 
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planejamento dos serviços. Era preciso difundir esses preceitos 
e as necessidades reais de saúde, sentidas pela população. A 
educação torna-se primordial nessa intenção, no interior dos 
discursos, com o intuito de possibilitar a participação das 
comunidades na compreensão dos problemas locais, na busca 
das soluções e no controle institucional, de acordo com suas 
aspirações.” (CARVALHO, 1999:50) 

 

As ações integradas saúde/educação voltam-se, portanto, para a 

efetivação dos princípios de extensão integral, regionalização, descentralização 

e a participação. Assim, a formação tanto de profissionais de saúde como de 

docentes tem o foco na difusão da consciência crítica quanto às necessidades 

coletiva de saúde. Carvalho (1999:51) ressalta a importância da educação 

nessa integração: 

 

A educação, segundo os novos discursos sanitários [ ...] torna-
se primordial, por várias razões. Ela é o prisma da difusão da 
consciência sanitária: a concepção da saúde como direito de 
cidadania e processo de democratização da vida social. Faz 
parte da difusão dos preceitos universalizantes, que constituem 
a raiz da reforma sanitária, contrário ao modelo hegemônico do 
regime militar. A população, dentro da acepção 
descentralizadora dos serviços, deve participar não apenas no 
sentido do acesso aos serviços de saúde, mas também de sua 
gestão e seu controle. Isso pressupõe a compreensão dos 
problemas reais de saúde coletiva, o que significa colocar a 
população como o próprio sujeito histórico, reconhecedor de 
seus problemas e também difusor da necessidade de suas 
soluções. A educação, nesse aspecto, aparece como campo 
estratégico, no plano dessa difusão, do planejamento de 
serviços e no reconhecimento das necessidades coletivas de 
saúde, tornando-se a população não apenas interlocutora 
desse processo como também sujeito ativo e educador.” 
(CARVALHO, 1999:51) 

 

A compreensão dos problemas de saúde a partir do reconhecimento 

das necessidades reais, expressas pela própria comunidade, enfatiza a 

atenção à saúde coletiva e indica que o entendimento de saúde avança do 

individual para o coletivo, da visão baseada apenas nos fenômenos biológicos 

para a consideração das condições e necessidades da comunidade, em 

direção da prevenção e da promoção da saúde. Isto implica no 

desenvolvimento de ações educativas nas quais o sujeito é alvo e, ao mesmo 

tempo, promotor de mudanças e de incorporação de novos comportamentos. 

Nesse sentido, são fundamentais tanto o trabalho de transmissão e 
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implantação e prática dos novos princípios da reforma sanitária junto à 

população sanitária quanto o da escola, na medida em que esta vai além do 

âmbito assistencial passa a se configurar como espaço social de promoção da 

saúde, de discussão das questões de saúde.  

 

Este entendimento traz novas luzes à relação educação/saúde,  

 

Assim, a educação em saúde, visa a autocapacitação dos 
indivíduos e dos vários grupos de uma sociedade para lidar 
com os problemas fundamentais da vida cotidiana, como 
prevenção às doenças (infecciosas, degenerativas, 
transmissíveis); prevenção ao uso de drogas (álcool, fumo, 
medicamentos, entorpecentes); nutrição e aleitamento 
materno; reprodução humana, sexualidade, desenvolvimento 
biopsicológico, saneamento e preservação do meio ambiente, 
dentro do contexto atual de uma sociedade em rápida 
mudança. 
Integram a educação em saúde além dos conhecimentos 
científicos básicos, as medidas de promoção da saúde. Muito 
do que se pretenda ensinar deve ser realisticamente praticado 
pela escola, pelos professores e pelos alunos. Isto implica na 
conscientização dos professores que devem oportunizar aos 
educando as bases para formar as estruturas mentais e 
afetivas que lhe permitam analisar e propor soluções aos 
problemas a partir do desenvolvimento de uma consciência 
critico-social. A formação dessa consciência requer situações 
sociais que estimulem a expressão, a participação, o respeito à 
aspirações e motivações do aluno. Cresce, assim a 
responsabilidade da escola. Sobressai a importância do 
professor como elemento tal desse processo. (CARVALHO 
apud Brasil, Ministério da Educação / Comissão Técnica de 
Saúde Escolar, 1998 p.10) 

 

Aqui se destaca a importância da escola na ampliação de 

conhecimentos sobre saúde e na promoção da saúde. Chama também a 

atenção para o enfoque na participação e no envolvimento de diferentes grupos 

na esfera da prevenção. Sobressai ainda o desenvolvimento de uma 

consciência crítico-social frente aos problemas que emergem na comunidade, 

exaltando a participação de todos na busca de soluções que atendam as 

necessidades dos diferentes grupos da população.  

 

A orientação de que os assuntos de saúde tratados na escola devam 

ser “realisticamente praticados” pela escola, contém a idéia de que a escola 
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deve ser espaço de promoção da saúde, tornando-se em si mesma promotora 

de saúde. Ao mesmo tempo, incentiva o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico que considera necessidades, motivações e anseios dos alunos.  

 

Nos discursos dos programas de educação para a saúde, 
presentes no âmbito do conteúdo escolar, no final da década 
de 80, torna-se enfática a compreensão da saúde como estado 
relativo às condições sociais de existência. É um consenso em 
torno da democratização, por meio inclusive do acesso às 
informações, como conquista de melhores condições de vida, 
que compreendem o acesso aos serviços integrais de saúde, à 
educação, ao saneamento, à moradia, aos salários condignos, 
ou seja, ao conjunto do bem estar social. 
A tônica em torno da democratização, nesse momento, refere-
se à necessidade de mudança política, de abertura [ ...] sob a 
garantia do Estado, não mais autoritário, e simultaneamente 
alvo e instrumento de conquista da seguridade social ou do 
bem-estar social [ ...] . Junto a esta tônica, a saúde deixa de 
ser entendida como estado relativo à ausência de doença, e 
passa a ser considerada, pelos enunciados discursivos como 
estado, condição individual e coletiva ligada à participação 
plena do homem na vida política e social (direito às condições 
condignas de trabalho e salário, aos serviços integrais de 
educação e saúde, ao lazer, à participação nas decisões 
políticas, etc, ou seja, a tudo que é relativo ao bem-estar 
social). (CARVALHO, 1999:75) 

 

O período de democratização traz a idéia de saúde relacionada ao 

alcance do “completo bem-estar”, conquistado pelo acesso às condições de 

vida, os determinantes de saúde, fatores sócio-econômicos e sociais. 

 

É a partir desse período que o entendimento de saúde volta-se para a 

conquista dos princípios democráticos: universalidade, integralidade, 

descentralização e participação. 
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CAPÍTULO III 

 

O DISCURSO OFICIAL  

 

Com o intuito de acompanhar a evolução da educação em saúde no 

currículo do ensino fundamental e destacar alguns pontos de convergência 

entre as concepções e referenciais de saúde anteriormente apresentados e 

concepções de educação em saúde, segue análise descritiva de alguns dos 

principais documentos oficiais norteadores do ensino do Estado de São Paulo, 

a partir de 1969: 

 

Programa da Escola Primária do Estado de São Paulo  

Secretaria da Educação  

Departamento de Educação  

Chefia do Ensino Primário  

1969 

 

Guias Curriculares Propostos para as Matérias do Núcleo Comum do 

Ensino do Ensino do 1º Grau. Secretaria de Educação de São Paulo, 

CERHUPE, 1975 

 

Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de 

Saúde. Secretaria de Estado da Educação, São Paulo Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas, 1986. 

 

Neste momento, convém mencionar o processo de reorganização da 

estrutura do ensino fundamental, a ser considerado na perspectiva de cada 

documento analisado. 

 

A Lei nº 4.024, de 1961, estabelecia quatro anos; pelo Acordo de 

Punta Del Este e Santiago, o governo brasileiro assumiu a obrigação de 

estabelecer a duração de seis anos de ensino primário para todos os 

brasileiros, prevendo cumpri-la até 1970.  
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Em 1971, a Lei nº 5.692 estendeu a obrigatoriedade para oito anos. 

Já em 1996, a LDB sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos, com o 

acesso de alunos com seis anos de idade. Este se tornou meta da educação 

nacional pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano 

Nacional de Educação.  

 

Recentemente o Brasil aprovou a Lei federal nº. 11.274, de 6 de 

fevereiro de 2006, que instituiu o ensino fundamental de nove anos para todos 

os sistemas, alterando artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). A matrícula neste nível de ensino passa a incluir a criança 

de 6 anos de idade e foi definido um período de transição de quatro anos, até 

2010, quando todas as escolas públicas e privadas deverão se adequar à 

legislação. 

 

Em que medida o currículo oficial vem favorecendo a possibilidade de 

construção de um projeto político-pedagógico que priorize ações e atividades 

que considerem e atendam as necessidades reais dos alunos? Até que ponto a 

indicação de temas tem acompanhado a atualidade, tem atendido as 

características da sociedade e cultura, que Apple (1997: 71) tão bem interpreta 

como “modo de vida de um povo, o processo constante e complexo pelo qual 

significados são construídos e partilhados”? Que concepções de ensino, saúde 

e ciência tem ancorado a abordagem das questões de saúde na escola?  

 

Estas e outras perguntas devem instigar o percurso de análise dos 

referidos documentos, ponderando-se as considerações de Apple que nos diz: 

 

[...] concebo o currículo como um processo complexo e 
contínuo de planejamento ambiental. Assim, o currículo não é 
pensado como uma “coisa", como um programa ou curso de 
estudos. Ele é considerado como um ambiente simbólico, 
material e humano que é constantemente reconstruído. Este 
processo de planejamento envolve não apenas o técnico mas o 
estético, o ético e o político, se quisermos que ele responda 
plenamente tanto ao nível pessoal quanto social. (APPLE, 
1997:210) 

 

Nessa direção, passo a seguir à análise propriamente dita dos referidos 
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documentos.  

 

 

1 -Programa da Escola Primária do Estado de São Paulo 

 

Secretaria da Educação 

Departamento de Educação 

Chefia do Ensino Primário 

1969 

 

Trata-se de documento que compõe a reformulação do Currículo e dos 

Programas do Ensino Primário no Estado de São Paulo no qual se baseia a 

reorganização da orientação pedagógica para toda a rede escolar.  

 

O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho13 constituído por 

meio do Ato nº 148 de 31 de maio de 1968, considerando-se a necessidade de 

“renovação pedagógica” nessa modalidade de ensino. 

 

Em um momento em que o país passava por um período de 

fechamento do sistema político e pela implantação da ditadura militar, este 

documento apresenta um trabalho de reorganização curricular, voltado para o 

ensino primário, a partir da consideração de que este nível “é fator básico no 

desenvolvimento de habilidades e atitudes essenciais à convivência 

democrática”. O processo de elaboração do documento incluiu diferentes 

etapas, a partir da aprovação do plano de trabalho, permeado pela análise dos 

subsídios preparados pelos Delegados de Ensino e por discussões e análise 

de orientadores pedagógicos de todo o Estado. Todo o material foi revisto pelo 

Grupo de Trabalho. 
                                                           
13

 Coordenação: Cândido de Oliveira (Chefia do Ensino Primário), Eneisa Moreno Maffei Rosa, 
Maria Isabel Morais Pitombo (assessoria). Membros: José Vieira da Silva (Assistência Técnica 
do Ensino Rural), Gilda César Nogueira de Lima (Centro Regional de Pesquisas Educacionais 
“Professor Queiros Filho”), Vicente Minicucci (Delegacias do Ensino Elementar), Vera Cintra 
(Departamento de Educação Física e Esportes), Isabel Franchi Cappelletti (Grupo escolar 
Experimental “Dr. Edmundo de Carvalho”), Manhúcia Perelberg Liberman ( Grupo de Estudos 
do Ensino da Matemática), Maria-Julieta Sebastiani Ormastroni ( Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura, Elisiário Rodrigues de Souzs ( Serviço de Expansão Escolar),  
Lúcia Marques Leite ( Serviço da Saúde Escolar), Margarida-Maria de Sousa Campos Pires ( 
Setor de Orientação Pedagógica). 
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O documento é composto por duas partes, sendo a primeira o 

Programa propriamente dito, que inclui introdução, nível I, nível II e atividades 

agrícolas e pastoris. A segunda parte apresenta: 

 

1- Plano de Educação de São Paulo (documento preliminar) 

2- Reorganização do Currículo e dos Programas do Curso Primário 

(documento inicial) 

3- Objetivos Gerais do Ensino Primário 

4- Programas 1949/1968 (algumas comparações) 

5- Reflexões (ALFA) sobre o novo Programa da Escola Primária 

6- Reformulação do Ensino Primário, Reformulação do Livro Escolar 

7- Relatório da Chefia do Ensino Primário – 1967 

8- Relatório da Chefia do Ensino Primário – 1968 

 

No tocante à reorganização do currículo e aos fins da educação, este 

documento considerou os documentos legais: Constituição do Brasil (24 de 

janeiro de 1967), Constituição do Estado de São Paulo (13 de maio de 1967), 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 4024 (20 de dezembro de 

1961). 

 

No que se refere ao processo de construção Programa da Escola 

Primária do Estado de São Paulo chama a atenção que tanto a maneira como 

este documento foi elaborado – por um grupo formado por representantes das 

diferentes instâncias da Secretaria de Educação, quanto a apresentação de 

objetivos e pela organização de conteúdos, contrariam a tendência tecnicista, 

predominante na época. 

 

Nesse documento, a natureza dos objetivos apresentados para o 

ensino primário, descritos abaixo, contrapõe-se ao caráter fortemente definido 

e fechado, característico das teorias pedagógicas não críticas, considerando-se 

a tradicional, a escolanovista e, sobretudo, a tecnicista. 

 

A Escola Primária tem a finalidade soberana: ensinar a criança 
a pensar. “Pensar e criar”. Há um mundo físico para ser 
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identificado; uma sociedade e uma Pátria para delas 
participarmos responsavelmente; uma sensibilidade para ser 
aflorada, apurada e enriquecida. A Escola Primária é que 
apresenta as primeiras condições ordenadas para esse difícil e 
permanente aprendizado. 

 

O ensino primário deve proporcionar condições para que a criança: 

 

1. Desenvolva hábitos e atitudes adequadas em relação à saúde e 

ao desenvolvimento físico. 

2. Raciocine com lógica e clareza. 

3. Aprenda a ler, escrever e calcular com precisão e desembaraço. 

4. Adquira conhecimentos adequados a seu nível de 

desenvolvimento. 

5. Desenvolva a criatividade. 

6. Tenha responsabilidade. 

7. Desenvolva a sociabilidade. 

 

A colocação destes objetivos é marcante como um ponto de resistência 

a um modelo de ensino voltado para a dominação, especialmente ao 

estabelecer claramente a “função soberana” da escola de ensinar a criança a 

pensar e criar. Este ponto, sem dúvida, contesta todo preceito da tendência 

pedagógica tecnicista por meio da qual: 

 

Buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma 
organização racional capaz de minimizar as interferências 
subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. Para 
tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos em 
certos aspectos, mecanizar o processo. Daí, a proliferação de 
propostas pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o micro-
ensino, o tele-ensino, a instrução programada, as máquinas de 
ensinar etc. Daí, também, ao parcelamento do trabalho 
pedagógico com a especialização de funções, postulando-se a 
introdução no sistema de ensino de técnicos dos mais 
diferentes matizes. Daí, enfim, a padronização do sistema de 
ensino a partir de esquemas de planejamento previamente 
formulados aos quais devem se ajustar as diferentes 
modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas. (SAVIANI, 
1984, p 16). 

 

Sem dúvida, o enfoque sistêmico, a instrução programada, bem como 
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outras propostas citadas por Saviani (1984) reduzem o aprendizado a 

respostas esperadas dentro de contexto pré-estabelecido, o que contribui para 

o cerceamento do desenvolvimento do pensamento e da criatividade não só do 

aluno, mas também do professor na medida em que deve limitar-se ao uso de 

materiais didático-pedagógicos e estratégias já estabelecidos. Assim sendo, 

contrariando a tendência tecnicista, o Grupo de Trabalho que elabora o 

documento rompe com a mecanização de processos e com a minimização das 

interferências subjetivas ao apresentar a principal função da escola – ensinar a 

pensar e criar – da qual decorre uma abordagem crítica em todas as 

dimensões do processo educativo. 

 

Considerando-se ainda o contexto político da época, este documento, 

voltado para a reorganização do currículo e dos programas do ensino primário, 

destaca alguns pontos que se opõem aos preconizados pelo regime militar. 

São itens que devem permear o trabalho e que caracterizam uma concepção 

mais aberta de educação, que representam o “espírito” desse documento e que 

aqui considero como princípios norteadores: 

 

 a necessidade de reformas totais no ensino e não apenas um novo 

Programa Curricular; 

 a identificação da escola primária com os ideais do povo e da 

nação; 

 definir para o aluno, o quê, o que pode, quando e para que 

aprender; 

 currículo e programas compreendidos devem representar 

oportunidade de progresso, consideradas as aptidões pessoais, as condições 

do meio e da escola. 

 

Dessa forma, este programa coloca-se, então, não como um 

documento fechado e sim como um plano flexível e funcional com o qual o 

professor pode exercer sua criatividade, numa proposta de alteração da 

estrutura de seriação do antigo curso primário. Esta perspectiva se contrapõe 

totalmente ao apregoado pela pedagogia tecnicista, teoria educacional que 

então se estabelecia, na qual “é o processo que define o que professores e 
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alunos devem fazer, e assim também quando e como farão” (SAVIANI, 1984, p 

17).  

 

Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor que 
era, ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento 
decisivo e decisório; se na pedagogia nova a iniciativa desloca-
se para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na 
relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, 
intersubjetiva – na pedagogia tecnicista, o elemento principal 
passa a ser a organização racional dos meios, ocupando 
professor e aluno posição secundária, relegados que são à 
condição de executores de um processo cuja concepção, 
planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, 
imparciais. A organização do processo converte-se na garantia 
da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do 
professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. 
(SAVIANI, 1984, p.16) 

 

No caso do Programa da Escola Primária de 1969, o processo de 

elaboração e implantação foi permeado pela participação de educadores, 

mediado pelos chamados centros-pilotos de orientação pedagógica, de forma 

regional, que facilitaram oportunidades de estudo, reflexão e experimentação 

sobre as possíveis ampliações, bem reconhecimento de possíveis limitações. 

 

Encontra-se também expressa no documento a importância do fato de 

que o Programa “singelo, simples balizamento de um trabalho, tomará a sua 

feição definitiva na sala de aula. Fugindo às especificações minuciosas, não se 

pretende apenas que ele seja simples. Mas que essa simplicidade seja uma 

condição de diferenciação e de complementação, que se fará levando em 

conta as características peculiares a cada comunidade em que a escola viva”. 

 

Aqui as palavras, “singelo” e “simples”, por um lado carregam uma 

conotação antagônica a propostas e metodologias prolixas e por outro sentido 

trazem também a colocação de ensino voltado para uma escolaridade básica, 

que deve ser comum ao país inteiro.  

 

No dizer de Azanha (2004:356),  
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Fugindo às especificações minuciosas, não se pretende 
apenas que ele seja simples. Mas que essa simplicidade seja 
uma condição de diferenciação e de complementação, que se 
fará levando em conta as características peculiares a cada 
comunidade em que a escola viva. Somente assim — básico e 
comum —, haverá o ensejo para que a escola realize a 
experiência de integradora de experiências. Mesmo a velha 
polêmica de um programa, formalmente diferenciado, para o 
campo e para a cidade, fica agora superada. Nem para o 
campo e nem para a cidade, mas básico e comum, e por isso 
mesmo com condições de universalidade, quase diríamos, de 
brasilidade.  

 

A menção às características peculiares a cada comunidade na qual a 

escola vive, evidencia o reconhecimento da importância de se considerar o 

contexto social, econômico e cultural no processo de ensino e aprendizagem, 

na perspectiva do Programa da Escola Primária. Esta postura vem contrariar a 

teoria pedagógica tecnicista na qual não se previa a particularidade, a 

especificidade, mas sim a idéia de que “o processo se racionalizava na medida 

em que se agisse planificadamente. Para tanto, era mister baixar instruções 

minuciosas de como proceder com vistas a que os diferentes agentes 

cumprissem cada qual as tarefas específicas acometidas a cada um no amplo 

espectro em que se fragmentou o ato pedagógico. O controle seria feito 

basicamente através do preenchimento de formulários”. (SAVIANI, 1984, p 18)  

 

Sobre o entendimento de educação primária na perspectiva de 

formação integral do educando, é importante denotar que o documento chama 

a atenção para o fato de que a principal tarefa da escola é ser o ponto de 

partida para o “desenvolvimento de hábitos e atitudes que permitam à criança - 

sob orientação do professor – uma integração de todas as suas experiências”. 

Na verdade, esta idéia prevalece na atualidade, quando cada vez mais se 

difunde a importância da articulação de habilidades/competências, 

informação/conhecimento, nas diferentes situações que se apresentam. Trata-

se, portanto, de referência que aponta o caráter inovador do programa para o 

período em que se coloca. 

 

Retomando o olhar para os objetivos do ensino primário que se 

apresentam, chama a atenção que dentre eles estão os cuidados com a 
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promoção da saúde, ao se especificar a necessidade de propiciar condições 

para que a criança:  

 

1- Desenvolva hábitos e atitudes adequados em relação à saúde e 

ao desenvolvimento físico. 

2- Raciocine com lógica e clareza. 

3- Aprenda a ler, escrever e calcular com precisão e desembaraço. 

4- Adquira conhecimentos adequados a seu nível de 

desenvolvimento. 

5- Desenvolva a criatividade. 

6- Tenha responsabilidade. 

7- Desenvolva a sociabilidade. 

 

Todos os objetivos apresentados são essenciais para o alcance da 

saúde e não apenas o primeiro. Na medida em que a criança aprende a ler, 

escrever e calcular, a raciocinar com lógica e clareza, adquire e amplia 

conhecimentos, desenvolve criatividade e responsabilidade, efetivamente tem 

condições de desenvolver hábitos e atitudes que contribuem para seu 

desenvolvimento físico e o alcance e manutenção da saúde. 

 

Lembro aqui que a educação para a saúde nas escolas de 1º e 2º 

Graus foi oficialmente implantada, durante o regime militar, no Brasil, em 1971, 

por meio do artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

nº 5692/71, que torna obrigatória a inclusão de “Programas de Saúde” nas 

propostas curriculares.  

 

Quanto à estrutura, o Programa da Escola Primária organiza o ensino 

em dois níveis, ministrado em quatro anos. No Nível I é predominantemente 

prático, voltado para a leitura, escrita e entendimento de textos, para a saúde e 

atividades de educação física. Já o Nível II traz o ensino sistemático, por meio 

das áreas de estudo: Língua Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais, 

Ciências, Saúde, Educação Física e Iniciação Artística. 

 

Esta organização do ensino em dois níveis, também denota 
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característica precursora do Programa com relação ao chamado “Ciclo Básico”, 

implantado na rede de ensino do Estado de São Paulo em 1984.14 

 

 

NÍVEL I 

 

No Nível I, durante o período preparatório, ocorrem a verificação de 

acuidade visual e auditiva, decorrentes da abordagem de aspectos 

relacionados com a visão e com a audição, sentidos essenciais para o 

desenvolvimento da habilidade de identificar semelhanças e diferenças de 

objetos, símbolos e pessoas e na percepção de sons. A realização de testes de 

acuidade visual e auditiva na escola são providências essenciais para 

favorecer o aluno no seu percurso de aprendizagem e constituem ações 

voltadas para a saúde do escolar que apontam para a necessidade de 

articulação entre educadores e profissionais de saúde. Implica, portanto, na 

implantação de políticas voltadas para a saúde de crianças e adolescentes.  

 

Considerando-se a perspectiva da saúde no Programa da Escola 

Primária do Estado de São Paulo - 1969, volto a atenção para a 

apresentação da área de Ciências, cujo objeto de estudo é a natureza, 

considerando a aplicação do método científico, adequada à etapa de 

desenvolvimento do alunado.  

 

Nesse nível a área de Ciências se organiza em dois temas: a) No 

Mundo das Coisas, b) Os Seres Vivos.  

 

a) Neste tema os conteúdos são organizados em três blocos – Dia e 

Noite, O Tempo e Examinando Coisas. Esta organização tem a finalidade de 

favorecer ao aluno a percepção de fatos e fenômenos da natureza, a existência 

do tempo e a possibilidade de medi-lo e ainda o desenvolvimento da 

capacidade de observar fatos, estabelecer relações entre eles, interpretá-los e 

                                                           
14

 Na rede de ensino estadual de São Paulo, o Ciclo Básico caracterizou-se pela eliminação da 
reprovação entre as antigas 1ª e 2ª séries. Pressupunha a reorientação curricular, mudanças 
nas práticas pedagógicas e ressignificação da avaliação.  
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compreendê-los, por meio da experimentação.  

 

b) Vegetais, Animais e Conhecendo o próprio corpo são os 

assuntos que compõem o tema, com o objetivo de que o aluno perceba 

diferenças e semelhanças, adaptação ao meio, a necessidade de proteção e a 

possibilidade de reprodução. 

 

No que se refere aos objetivos apresentados para a abordagem dos 

assuntos relativos a animais e vegetais, chama a atenção a menção da 

expressão “utilidade e necessidade de proteção”. Por outro lado, o fato de 

propiciar a percepção de diferenças e semelhanças, contribui para a 

construção do sentido de classificação por parte dos alunos. 

 

PLANTAS 

Que a criança perceba nas plantas: 

 diferenças e semelhanças  

 a adaptação ao meio 

 a utilidade e necessidade de proteção 

 a possibilidade de reprodução 

 

ANIMAIS 

Que a criança perceba nos animais: 

 diferenças e semelhanças  

 a adaptação ao meio 

 a utilidade e necessidade de proteção 

 a possibilidade de reprodução 

 

O uso da palavra “utilidade”, tanto no que se refere à vegetais quanto a 

animais, revela uma concepção de natureza aceita e difundida no período de 

elaboração do documento, que é a idéia de que a natureza está voltada a 

serviço do ser humano, como se, tanto um quanto o outro, não fizessem parte 

de um todo integrante, resquício da influência da ideologia antropocêntrica.15  

                                                           
15

 O antropocentrismo é uma concepção que situa e explica o homem como o centro do 
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Quanto à apresentação dos objetivos do desenvolvimento do conteúdo 

do assunto “Conhecendo o próprio corpo”, no tema relativo aos seres vivos, a 

abordagem desse assunto traz a importância da percepção de si mesmo na 

apreensão e na interação com o meio, considerando-se a ênfase na 

abordagem que valoriza a experimentação, no caso, a visão e a palpação. 

 

 

CONHECENDO O PRÓPRIO CORPO 

 

Que a criança perceba no homem: 

 

 diferenças e semelhanças  

 a adaptação ao meio 

 a necessidade de proteção 

 a possibilidade de reprodução 

 

A menção da palavra “homem aponta o predomínio da visão sexista, 

aquela em que há, sobretudo, o predomínio do gênero masculino sobre o 

feminino sobre o masculino. Esta visão carrega em si o que Bellini (1986) 

chama de face naturalista da pedagogia que “procura desenvolver o percurso 

teórico de um suposto ser natural que é construído em contraposição ao ser 

historicamente determinado pelas relações sociais de produção. Tal percurso é 

tomado como aquele que se constrói representando a realidade social através 

de conceitos retirados das ciências naturais”. Assim, por exemplo, a partir do 

argumento da teoria de Darwin (   ) sobre a seleção natural, na qual coloca a 

sobrevivência do mais apto, podemos perceber concepções e manifestações 

preconceituosas que ressaltam as desigualdades sociais. Assim, é comum 

ainda hoje, transpor o argumento darwinista para a idéia de que, em nossa 

sociedade, vence o “mais competente”. Ainda hoje, pode-se perceber a 

influência do determinismo biológico nas diferentes culturas, por meio de 

                                                                                                                                                                          

universo e, ao mesmo tempo, como o fim segundo o qual tudo o mais deve estar ordenado e a 
ele subordinado.  JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2008. 
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insinuações relativas à diversidade que o ser humano pode apresentar, 

incluindo gênero, etnias, deficiências físicas, mentais e outras. Considerando-

se as teorias crítico - dialéticas, entende-se que o mais adequado seria o uso 

da expressão “ser humano”. 

 

Quanto ao alcance pelos alunos do objetivo relativo ao conhecimento e 

percepção da possibilidade de reprodução, destaca-se no conteúdo 

correspondente – “a possibilidade de reprodução” - a alusão de que “a 

possibilidade de reprodução assegura a continuidade da espécie”, fato 

verdadeiro e que se estende para as demais espécies. Apesar disso, esta 

finalidade da reprodução não está claramente mencionada quando da 

apresentação dos objetivos dos conteúdos relativos à vegetais e à animais. Por 

um lado, isto pode indicar certa dificuldade, ainda observada na atualidade, no 

tratamento de assuntos relacionados à sexualidade humana na escola. Assim, 

a abordagem de aspectos relativos à reprodução concentra-se, sobretudo, no 

enfoque fisiológico, com destaque para a manutenção da espécie. Por outro 

lado, esta observação pode mostrar que a extinção de espécies de vegetais e 

animais ainda não representa uma preocupação para o equilíbrio da vida no 

planeta.  

 

Considerando-se a faixa etária do alunado do nível I, e ainda os 

objetivos apresentados com ênfase na percepção de diferenças e semelhanças 

e de adaptação ao meio, entre outros, chama a atenção a falta de orientação 

ao professor sobre o trabalho voltado para a identidade de gênero.  

 

De modo geral, o reconhecimento de diferenças e semelhanças é 

importante para o desenvolvimento da habilidade de estabelecer relações e 

organizar objetos ou seres vivos por meio de suas características, em 

agrupamentos ou conjuntos. Além de colaborar para a realização futura do 

processo de classificação propriamente dita pelo estudante ao longo do 

percurso de aprendizagem, ao ser transposta para o assunto “corpo humano”, 

considerando-se as características específicas dos gêneros masculino e 

feminino, sem dúvida, este enfoque é importante para a construção da 

identidade. 
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Na composição do Nível I da estrutura do Programa da Escola 

Primária, o documento apresenta conceitos e objetivos para a abordagem de 

Saúde e para as atividades de Educação Física. Dada a pertinência do 

assunto, esta análise irá ater-se ao tema Saúde. 

 

A área de Saúde inicia-se a partir de sua apresentação, na qual se 

observa a exposição do que poderia ser considerado objetivo do 

desenvolvimento dessa área para o nível I: 

 

Saúde é a área que visa à educação do escolar para uma vida 
sadia, integrando-o no ambiente (lar, escola, comunidade) que 
está influindo em seu desenvolvimento. (Programa da Escola 
Primária do estado de São Paulo, 1969) 

 

Na verdade, é a partir da exposição dos objetivos da área que o leitor 

encontra elementos que apontam para uma visão a respeito do entendimento 

de saúde que orienta a elaboração desse Programa: 

 

Objetivos 

 

Com a educação para a saúde espera-se que o educando venha a: 

 

1.  Assumir responsabilidade crescente pela conservação e melhoria 

da saúde. 

2. Utilizar conhecimentos básicos de higiene pessoal e coletiva. 

3. Conhecer a necessidade das medidas preventivas referentes às 

moléstias transmissíveis e às doenças em geral. 

4. Estabelecer relação entre alimentação e saúde e melhorar sua 

própria alimentação. 

5. Tomar cuidados necessários à prevenção de acidentes e a 

praticar socorros de emergência corretos. 

6. Usar adequadamente suas energias através da distribuição 

racional de suas atividades. 

7.  Compreender o processo de desenvolvimento orgânico e 

psicossexual e suas manifestações no comportamento individual e social, 
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A partir destes itens pode-se depreender alguns princípios que 

ancoram o referencial de saúde que apóiam estes objetivos, em 

correspondência aos itens o apresentados: 

 

 Assumir responsabilidade crescente pela conservação e melhoria 

da saúde atinge a dimensão individual e constante. Aqui, entretanto, refere-se 

à essa dimensão apenas com relação à manutenção da saúde e não no 

envolvimento individual nas situações de prevenção.  

 No tocante à higiene pessoal e coletiva, a aplicação de 

conhecimentos específicos pode resultar na prática em mudanças de atitudes, 

que interferem tanto na condição do indivíduo quanto na situação de 

vulnerabilidade de pequenos grupos, como famílias ou de grupos diversos que 

envolvem grande número de pessoas. 

 O fato de conhecer medidas preventivas implica no acesso a 

informações, tendo em vista a prevenção primária16 

 O alcance e manutenção da saúde por meio de alimentação 

saudável implicam não só na mudança de hábitos, mas envolvem também 

aspectos econômicos e culturais. 

 Prevenção de acidentes implica na mudança de comportamento e 

atitudes a partir da compreensão dos possíveis riscos em diferentes situações 

do cotidiano. 

 Compreender as necessidades de repouso e sono colabora para 

a organização de horários e distribuição de atividades. 

 Entender o ser humano na sua completude, no seu processo de 

desenvolvimento orgânico e psicossexual, considerando as dimensões 

individuais e coletivas, significa avanço na concepção fragmentada de ser 

humano. 

 

Na sequência da exposição dos objetivos gerais para a área da Saúde 

é apresentado o quadro detalhado “Formação de Hábitos Sadios” no qual 

relacionam-se objetivos e conteúdos.  

 

                                                           
16

 Prevenção primária diz respeito a um conjunto de ações que visam à diminuição de sua 
incidência junto à população, com redução do número de novos casos. 
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A partir desse quadro, pode-se dizer que os conteúdos estão 

organizados, inicialmente, por eixos ou esferas aos quais se relacionam 

determinados assuntos. Dessa forma, temos: 

 

 

Fig.1 - Esferas ou eixos: pessoal, casa/família, escola, comunidade. Assuntos: higiene, 

alimentação, doenças e acidentes. Foco: saúde, prevenção, convivência. 

 

Na apresentação de conteúdos, cada assunto relaciona-se a diferentes 

esferas que se articulam devendo resultar em ações voltadas para a promoção 

da saúde, para a prevenção de doenças e boa convivência no lar, na escola e 

na comunidade. 

 

Relacionando-se os eixos aos assuntos, sob o ponto de vista dos 

objetivos, observa-se quanto à: 

 

 

I. Higiene 

 

Denota-se ênfase na dimensão individual, com destaque à higiene e 

cuidado pessoal – asseio corporal e vestuário. Este olhar estende-se para a 

manutenção de condições saudáveis da habitação e também na participação 

na higiene e conservação de dependência da escola.  

 

Trata-se de ressaltar a responsabilidade individual no cuidado de si 

mesmo e a importância da ação individual na promoção e manutenção de 

condições saudáveis nas moradias e na escola. 
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O destaque para a higiene pessoal pode ser considerado reflexo da 

fundação dos “Centros de Saúde”, que incluíam a Higiene Escolar entre seus 

serviços, e da criação do curso de Educação Sanitária, na Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, em decorrência da reforma do Serviço 

Sanitário do Estado de São Paulo, em 1925. Segundo Silveira (1994) nas 

décadas de 70 e 80 a área da Saúde Escolar passou por mudanças estruturais, 

no entanto, com poucas repercussões na implementação do ensino em saúde 

na rede de ensino paulista, indicando que essa área “está significativamente 

impregnada de concepções herdadas do sanitarismo, da polícia médica e da 

puericultura”. 

 

O discurso da higiene escolar incorporado pelo movimento pedagógico 

escolanovista, ao destacar a importância do indivíduo, fortalece a associação 

da pedagogia à saúde. Observa-se, então, a inclusão de disciplinas como 

Higiene e Puericultura nos cursos normais, fato que ultrapassa a década de 20. 

(Silveira, 1998) 

 

Apesar desta forte influência, observa-se no Programa que a 

apresentação do assunto higiene vai além do campo pessoal, já que envolve 

as condições saudáveis dos ambientes familiares e da escola. Avança, 

portanto, do olhar individual para a saúde para a dimensão coletiva da saúde. 

 

 

II. Doenças 

 

Menciona-se a importância do reconhecimento dos sinais comuns das 

doenças tendo em vista as providências adequadas, no entanto, essas 

doenças não são especificadas. Somente as parasitoses são mencionadas.  

 

Nesse caso, incentiva-se a prática de hábitos saudáveis como 

prevenção. 

 

È também na perspectiva da prevenção que se insere o uso de vacinas 
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como defesa contra doenças  

 

Aqui, a apresentação de vacinas pode ser interpretada como 

sensibilização do aluno para a importância de adoção de medidas preventivas.  

 

Considerando-se a complexidade do conceito de vacina, é interessante 

a aproximação feita no sentido de trabalhar com as crianças o sentido de que 

vacinas tomar, por que e quando tomá-las. 

 

 

III. Alimentação 

 

Considera-se a importância da higiene e dos cuidados com os 

alimentos, essenciais para o alcance e manutenção da saúde.  

Reforça-se o consumo de alimentos locais e sazonais. 

 

 

IV. Acidentes e Primeiros Socorros 

 

Parte-se da necessidade de se evitar acidentes para a prevenção de 

acidentes mais comuns e medidas de emergência, considerando as causas 

relacionadas a fatores pessoais e externos. 

 

 

V. Planejamento  

 

A noção de distribuição das atividades ao longo do tempo e a 

necessidade de repouso para o organismo, bem como o lazer. 

 

 

VI. Família 

 

O entendimento da família como fator de proteção. 
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VII. Convivência 

 

Destaca-se o desenvolvimento de comportamento adequado em 

relação ao sexo, buscando ajustamento, aceitação e compreensão mútua na 

convivência no lar, na escola e na comunidade. 

 

Aqui, não fica claro o significado da palavra “ajustamento”. A que 

especificamente se refere o ajustamento? Seria ajustamento a determinado 

padrão de comportamento? 

 

No tocante à sequência dos assuntos, destaca-se que o assunto Higiene 

abre a relação, seguido pelo tópico Doenças, como se observa abaixo. 

 

Sequência dos assuntos 

 

1) Higiene - habitação 

2) Doenças 

3) Vacinas 

4) Parasitoses 

5) Alimentação 

6) Acidentes 

7) Primeiros socorros 

8) Planejamento 

9) Família 

10) Convivência 

 

É interessante notar que o conjunto de tópicos voltados para a doença 

prevalece frente ao assunto Alimentação. Isto pode apontar que o foco do 

ensino em saúde seja a doença e não a própria saúde, ou seja, o alcance da 

saúde. Nessa perspectiva, o assunto Alimentação poderia seguir o tópico 

higiene ao longo da programação. 

 

 

 



76 
 

 

NÍVEL II 

 

O Nível lI, que abrange 3ª e 4ª séries, traz a seguinte organização 

relativa à Ciências: 

 

3ª série 

I – No mundo das coisas 

Magnetismo 

Mudança do tempo 

 

 

II – Os seres vivos 

 

A vida das plantas e dos animais. 

 

Cultivando o solo e protegendo os recursos naturais, alimentos de 

origem vegetal. 

 

Cuidando dos animais -  alimentos de origem animal 

 

 

4ª série 

 

I – No mundo das coisas 

Obtendo eletricidade 

Usando a eletricidade e o magnetismo 

Obtendo e usando calor 

 

II – Os seres vivos 

Funcionamento do organismo 

O homem e sua alimentação 

 

Na exposição de conteúdos, chama a atenção a ocorrência do assunto 

alimentação, tanto na 3ª quanto na 4ª série, o que pode corroborar a idéia de 
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que este assunto poderia ser uma boa porta de entrada para o tema saúde. 

 

 

Saúde 

 

Educação para a Saúde 

 

 

Em semelhança ao Nível I, a apresentação da área da saúde na 

organização do Programa da Escola Primária para o Nível II, referente à 3ª e 4ª 

séries, está em continuidade aos tópicos de Ciências. Com ênfase no aumento 

da capacidade de a criança enfrentar situações “em que sua saúde possa ser 

envolvida”, necessitando para isso de mais conhecimentos, o Programa 

“contém procedimentos em que surgem novas abordagens de problemas 

individuais e coletivos, já conhecidos, juntamente com problemas novos, de 

modo a ampliar a compreensão da criança, tornando-a capaz de tomar 

decisões acertadas com relação à saúde”. Tomar decisões acertadas implica 

em não só ter acesso ao conhecimento, mas também que o aluno tenha 

possibilidades de desenvolver habilidades como, por exemplo, estabelecer 

relações. Esta menção remete este nível do Programa da Escola Primária do 

Estado de São Paulo ao desenvolvimento de competências e habilidades por 

parte do aluno, o que somente em 1998 se mostrará enfatizado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais como foco no ensino e aprendizagem ao 

invés de centrá-lo no conteúdo conceitual. 

 

O conteúdo do tema Educação para a Saúde das 3ª e 4ª séries está 

organizado por blocos de assuntos, como segue: 

 

 

3ª série 

Proteção à Saúde 

Educação alimentar 

Socorros de emergência 

Orientação do pré-adolescente 
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4ªsérie 

Proteção da saúde 

Orientação do adolescente 

Educação para o lar 

 

Tendo em vista delinear a sistemática de organização de conteúdo por 

série, apresento e destaco a seguir cada bloco de assunto, com a finalidade de 

ressaltar a tônica de cada um deles.  

 

 

3ª série 

Proteção à Saúde 

 

 

À primeira vista, a idéia que se tem é de que o foco deste bloco está 

voltado para que o aluno conheça a origem e as formas de transmissão das 

principais doenças, sob a perspectiva de seu determinante biológico para que 

então, possa, a partir desse conhecimento, proteger-se e prevenir-se dos 

agentes causadores dessas doenças. Vê-se adiante que há, além dessa, uma 

outra perspectiva. Algumas doenças são mencionadas como sendo “problema 

de saúde pública”, de acordo com o explicitado no referido documento.  

 

 

Objetivos 

 Levar a criança a conhecer as doenças mais comuns em 

nosso meio. 

 

Conteúdo 

- Algumas das doenças que constituem problema de saúde pública 

 

- Parasitoses intestinais. 

- Tétano. 

- Raiva. 
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- Tuberculose. 

- Doença de Chagas e outras, de acordo com a região. 

 

Nesse caso, a alusão às doenças citadas como “problema de saúde 

pública”, talvez indique a intenção de ressaltar a importância da abordagem 

destes assuntos no Programa da Escola Primária do Estado de São Paulo. 

Nesse momento, considero importante refletir sobre o que pode ser 

considerado problema de saúde pública. Costa (2006) em artigo referente à 

busca de definição sobre o que constitui “problema de saúde”, a partir de seu 

levantamento, apresenta como critérios para definição de problemas prioritários 

de Morley, “o interesse da comunidade, a prevalência, a gravidade e a 

possibilidade de controle”. Acrescenta ainda a consideração à “carga de 

mortalidade, morbidade e sofrimento causados pela condição”, de acordo com 

Oxford Textbook of Public Health Costa (2006) chama também a atenção para 

o potencial epidêmico da doença como um critério de definição de problema de 

saúde pública, tal como o exemplo da gripe aviária. 

 

Ao lado desse levantamento sobre a caracterização de “problema de 

saúde pública”, o artigo de Costa aponta a referência ao Dicionário de 

Epidemiologia de Last, que define a saúde pública como: 

 

Um dos esforços organizados pela sociedade para proteger, 
promover e restaurar a saúde de populações. É a combinação 
de ciências, habilidades e crenças que estão direcionadas para 
a manutenção e melhora dos níveis de saúde de todas as 
pessoas através de ações coletivas ou sociais. (LAST, 1988) 

 

A razão de relacionar saúde pública e problemas de saúde pública à 

forma como o conteúdo da 3ª série é apresentado quanto à Proteção à Saúde, 

implica no reconhecimento da concepção de saúde que embasa esse 

documento. Apesar de, por um lado, levar aos alunos o conhecimento sobre 

algumas doenças, há preocupação em incorporar ao conteúdo medidas 

preventivas gerais, ampliando a visão de saúde vinculada à ausência de 

doença. Por outro lado, na medida em que inclui os aspectos relativos aos 

cuidados com o ar, solo e água nas medidas preventivas gerais, insere a 

presença dos determinantes da saúde, que envolvem medidas voltadas para 
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condições de saneamento básico, por exemplo. Dessa forma, as condições do 

ambiente integram-se à visão de saúde, bem como destaca-se a importância 

de medidas de proteção para a saúde do ser humano. 

 

 

Educação alimentar 

 

Neste bloco parte-se do princípio de que um dos melhores caminhos 

para desenvolver hábitos saudáveis de alimentação junto aos alunos é ampliar 

os conhecimentos sobre os alimentos, distinguindo sua composição e funções 

em nosso organismo. Ao lado desse conhecimento, coloca-se a importância da 

higiene da alimentação e dos alimentos, bem como a manutenção de horários 

de refeição, visando à alimentação adequada e saudável. 

 

Nesta série, o aluno deve ter oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos sobre o assunto já abordados anteriormente no nível I – 

Formação de Hábitos Sadios, momento em que o Programa enfatizou a 

importância dos alimentos, os cuidados com os alimentos e a consideração de 

alimentos de acordo com a localidade e estação.  

 

 

Socorros de emergência 

 

Diferentes ocorrências relativas a acidentes mais comuns fazem parte 

do conteúdo que envolve prevenção à acidentes e a prestação de primeiros 

socorros. 

 

Aqui, como em outros momentos do Programa nos quais comparecem 

as questões de Saúde, o assunto é considerado também na perspectiva da 

escola, do lar e em outras circunstâncias. 

 

Orientação do pré-adolescente 

 

A denominação “pré-adolescente” é relativamente recente, no entanto, 
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comparece no bloco de assunto da 3ª série – Educação para a Saúde do 

Programa da Escola Primária do Estado de São Paulo, no ano de 1969.  

 

Pode-se dizer que “pré-adolescência“ é uma expressão que, no 

presente momento, ainda não apresenta precisão conceitual e por isso, o 

entendimento dessa etapa do desenvolvimento humano carece de mais 

detalhamento.  

 

A chamada pré-adolescência pode se equiparar ao início da 

puberdade, parte integrante da adolescência. É na puberdade que ocorrem 

intensas transformações físicas, como o aumento do ritmo de crescimento e o 

desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias20, 

decorrentes de alterações hormonais. Nessa fase, além das modificações 

externas, ocorrem também alterações no desenvolvimento psíquico do menino 

e da menina que passam por período de passagem da condição de criança 

para jovem.  

 

É oportuno lembrar que no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA – instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, "considera-se 

criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade". No caso do documento ora 

em análise, se considerarmos a faixa etária correspondente, pode-se observar 

que os alunos que deveriam cursar a 3ª série teriam por volta de 9 a 10 anos 

de idade, o que de certa maneira, coaduna-se com a idéia de um momento 

especial que antecede a adolescência, ou seja, a pré-adolescência. Assim 

pensando, ao final do curso primário, o aluno estaria ainda na pré-

adolescência, visto que deveria estar com 10 a 11 anos, considerando-se a 

idade com que tenha realizado sua matrícula e possíveis retenções durante 

seu processo de aprendizagem. 

 

                                                           
20

 Características sexuais primárias referem-se aos órgãos reprodutores e genitália externa. Já 
as características sexuais secundárias dizem respeito ao desenvolvimento dos seios e 
alargamento nos quadris nas mulheres e crescimento de pelos na face e mudanças no tom da 
voz nos homens. 
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Em geral, a puberdade, ou seja, os sinais da puberdade chegam para 

as meninas entre o 10º e o 12º ano de vida e para os meninos entre o 12º ao 

14º anos de vida. Neste período as meninas, em média, passam a ser mais 

altas e mais pesadas que os meninos, para os quais a puberdade ainda não 

começou. Somente mais tarde é que os meninos passam por um grande 

crescimento físico, em altura, peso e força muscular. 

É nessa direção que apontam os dois objetivos apresentados para este 

bloco:  

 

 Levar a criança a entender as diferenças de desenvolvimento 

entre meninos e meninas. 

 

 Levar a criança a desenvolver comportamento adequado em 

relação ao sexo. 

 

 

Tanto para a aluna quanto para o aluno, o fato de conhecer-se a si 

mesmo os auxilia em sua passagem pela adolescência, contribui para a 

construção de sua identidade e estimula o aumento de sua auto-estima. Além 

disso, o conhecimento de que a adolescência é um período de mudanças é 

essencial para que percebam que as transformações por que passam são 

naturais e que é necessário que compreendam a importância dessa fase de 

desenvolvimento.  

 

Nessa fase, o entendimento da sexualidade vem acompanhado de 

muitas descobertas, no entanto voltamos a valorizar as transformações 

biológicas em detrimento das mudanças psicossociais. 

 

Conforme percebe-se ao longo da análise, as questões de saúde são 

tratadas em uma perspectiva ampla e significativa para o aluno, com 

abrangência dos principais assuntos. Em complementação, destaca-se: a 

consideração para o contexto no qual a escola se insere, o incentivo ao 

desempenho o papel do professor e da sua capacidade no sentido de dar vida 

ao currículo e a abordagem das questões de saúde na perspectiva individual e 
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coletiva. 

 

 

2 -Guias Curriculares Propostos para as Matérias do Núcleo Comum do 

Ensino do 1º Grau 

 

1975 

 

Na introdução geral do documento, a diretora do Centro de Recursos 

Humanos e Pesquisas Educacionais “Prof. Laerte Ramos de Carvalho” – 

CERHUPE – professora Therezinha Fram, apresenta o documento como 

decorrência do implemento ao programa de ação do ensino de 1ª grau definido 

pelo ‘Plano Estadual de Implantação’ a partir do trabalho de revisão do 

currículo, desenvolvido pela extinta Divisão de Assistência Pedagógica – DAP, 

incorporada ao CERHUPE, em 1973.  

 

Após a elaboração do ‘Plano Estadual de Implantação’ a próxima etapa 

determinava a elaboração dos guias curriculares. Uma vez caracterizada a 

escola de 1ª grau, as diretrizes gerais para construção do currículo puderam 

ser estabelecidas as diretrizes gerais para construção do currículo. Houve na 

sequência o chamado “recrutamento” dos especialistas que, com experiência 

nos diferentes níveis de ensino vigentes – primário, secundário e superior – 

foram organizados em equipes. Estas equipes assim formadas deveriam 

garantir a “visão do total processo escolar”. FRAM enfatiza que “pela primeira 

vez um diálogo fecundo estabelecia-se entre professores de todos os níveis, 

diálogo que, espera-se, tenha prosseguimento no desenvolver das etapas 

subsequentes de difusão, acompanhamento e controle dos guias 

curriculares.”.( FRAM, 1975: 09).  

 

Já na apresentação dos Guias Curriculares Propostos para as Matérias 

do Núcleo Comum do Ensino do 1º Grau percebe-se o caráter de constante 

revisão do currículo, de modo a garantir a atualização e o atendimento às 

necessidades que se revelam na sala de aula.  
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Os Guias Curriculares destinados a servir de elemento 
renovador do ensino de 1º grau, representam um primeiro 
esforço de estruturação de uma escola fundamental de oito 
anos de escolarização, dotada dos atributos de unidade e 
continuidade. 
Estes Guias não apenas traduzem os conteúdos dos 
instrumentos legais definidores da reforma como refletem a 
filosofia que os informa. Por esta razão, devem ser entendidos 
não como modelos para fiel reprodução mas como pontos de 
referência para o planejamento das atividades a ser elaborado 
pelo professor. Da criatividade do mestre é que realmente 
decorre a revitalização da prática escolar. 
A Secretaria de Educação, ao oferecer este material de apoio 
às tarefas docentes, confia em que o professorado não faltará 
com a colaboração que assegure o contínuo aprimoramento 
das estruturas educativas e que torne a implantação da Lei 
5.693/71 uma realidade efetiva para toda a extensa rede do 
ensino de 1º grau paulista. Consolidar-se-á assim uma política 
educacional inspirada no princípio democrático de maior 
oportunidade para todos, já irreversível no estado de São 
Paulo. (FRAM, 1975) 

 

Chama ainda a atenção nesta Introdução o fato de que FRAM (1975) 

estimula novas críticas e novas reformulações por parte de professores que 

deveriam “ajustá-los à sua circunstância”, considerando a diversidade cultural e 

diferenças individuais.  

 

De modo geral, os Guias apresentam introdução, objetivos, conteúdos 

programáticos e sugestões de atividades para cada série do ensino 

fundamental. Os objetivos especificados nas unidades são tratados de modo a 

indicar conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos. 

 

Os Guias Curriculares estão organizados em matérias, 

correspondentes às atuais disciplinas, em número de sete, abrangendo o 

Núcleo Comum, sendo três para Matemática-Ciências, Ciências e Programas 

de Saúde. 

 

No Guia relativo à Matéria de Ciências (SEE, 1975: 160-176), 

encontramos a seguinte organização de conteúdo:  

 

1ª série – Observando o ambiente; 

2ª série – Analisando as relações entre os homens e o ambiente; 
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3ª série – Analisando as influências do homem sobre o ambiente; 

4ª série – Aproveitando organismos; 

5ª série – Alterando o ambiente; 

6ª série – Aproveitando substâncias químicas; 

7ª série – Aproveitando a energia; 

8ª série – Preservando o futuro da espécie humana. 

 

A partir da organização apresentada percebe-se, apenas pelo título do 

conteúdo, diversos sinalizadores conceituais, que denotam concepções 

decorrentes do contexto e das concepções de saúde que as informavam. Da 

mesma maneira, as ideias relacionadas ao processo de exploração da 

natureza são compatíveis com o período da ditadura militar e o modelo 

econômico adotado, que se confirmam no detalhamento de cada proposição 

curricular. 

 

Assim, por exemplo, no título da proposição para 2ª série a referência é 

colocada aos homens, ao invés de seres humanos. Já na 3ª série, além do uso 

da palavra “homem”, fica evidente o distanciamento do ambiente em que o ser 

humano é colocado, fora do ambiente, expresso pela palavra “sobre”. O 

pensamento antropocêntrico, consagrando a si mesmo o poder absoluto sobre 

a natureza. 

 

Da mesma forma, nas demais séries, as expressões “aproveitando 

organismos”, “alterando o ambiente”, ”aproveitando substâncias químicas” e 

“aproveitando a energia”, dão a idéia de que o ser humano não faz parte do 

ambiente e que é natural controlar e dominar o ambiente para seu benefício.  

 

No detalhamento do conteúdo programático das proposições citadas, 

na sua maioria, não se observa relação com aspectos do cotidiano. As 

sugestões de atividades, por sua vez, são apenas citadas, porém não há 

indicação de como desenvolvê-las e que materiais podem ser utilizados na sua 

realização. 
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Guia Curricular para Programas de Saúde 

 

Na sequência da proposição curricular de Ciências, segue o que se 

chama Programas de Saúde, organizado em introdução, objetivos gerais, 

temas básicos, conteúdo programático por tema e série escolar e objetivos 

específicos. Daí a importância de leitura e análise da proposição curricular para 

Ciências, pois resquícios das concepções apresentadas anteriormente podem 

persistir nesse caso. 

 

O texto deste documento inicia-se com a afirmação de que “a criança é 

um ser em crescimento e desenvolvimento na qual se identificam um aspecto 

biológico (orgânico e funcional), um aspecto cognitivo, outro afetivo e outro 

psicomotor. Estes aspectos não só não são estanques mas se inter-relacionam 

e interdependem estreitamente.” ( p. 181) Acrescenta ainda que a herança e o 

ambiente são determinantes para a formação de “adulto sadio e útil” à 

sociedade, dentro do alcance de suas potencialidades. 

 

A organização do Guia Curricular para Programas de Saúde baseia-se 

em quatro pontos: 

 

 Abordagem do conhecimento partindo do abstrato para o concreto 

e do distante para o próximo; 

 A saúde do escolar é uma questão de todos – família, escola, 

unidades e equipamentos de saúde, com o objetivo da promoção, manutenção 

da saúde e prevenção; 

 A saúde entendida a partir dos determinantes socioeconômico e 

culturais, na perspectiva biológica, psicológica e social; 

 Consideração das necessidades do escolar em relação à situação 

da população brasileira. 

 

A partir destes pontos de referência, quatro temas são abordados: 

 

 Crescimento e desenvolvimento; 
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 Nutrição; 

 Higiene física, mental e social; 

 Agravos à saúde. 

 

Estes temas são abordados sob o ponto de vista do escolar, ou seja, 

do individual e do ambiente, da família e da comunidade, portanto, na 

dimensão coletiva. 

 

Constituem conteúdo que se destacam: higiene em geral, ações de 

promoção da saúde, medidas de prevenção, incluindo procedimentos de 

detecção; esporte, trabalho, laser, saneamento, álcool, acidentes e prevenção. 

 

A indicação do conteúdo “Caracteres de herança genética”, do Guia 

Curricular de Programas de Saúde, para a 3ª série, cujo objetivo específico é 

que “o escolar deverá dominar noções gerais a respeito de caracteres 

transmitidos pela herança genética” provavelmente, mostra-se equivocada. De 

todo modo, como não há indicação de metodologia, não é possível avaliar o 

que está previsto para a abordagem do assunto. Assim, entende-se que o 

professor poderia ter dificuldades com o desenvolvimento do assunto. 

  

O usual é que o assunto seja trabalhado na 8ª série, conforme indicado 

pelo Guia Curricular de Ciências, em “Prevendo o futuro da espécie humana”. 

 

De modo geral, os Guias Curriculares propostos para as matérias do 

núcleo comum do ensino do 1º grau, e especificamente os de Ciências e de 

Programas de Saúde, representam um movimento arrojado em plena ditadura 

do regime militar. Assim, declara, já na sua apresentação, a consolidação de 

uma política educacional inspirada no princípio democrático.  

 

Sob o ponto de vista didático-pedagógico observa-se a existência de 

pontos a serem revistos e incorporados. Os Guias, Ciências e Programas de 

Saúde, ainda tem uma visão compartimentada, que compromete uma 

compreensão articulada de fatos, fenômenos e processos que envolvem a 

vivência do aluno, o conhecimento científico, a resolução de problemas e a 
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incorporação de atitudes às diferentes situações do cotidiano, inclusive aquelas 

que representam de maior vulnerabilidade à criança e ao adolescente.  

 

 

3 -Proposta Curricular para o ensino de Ciências e Programas de Saúde 

– 1º Grau 

 

Como avanço ao Guia Curricular de Ciências e Programas de Saúde, 

de 1973, em 1986 foi lançada a 1ª versão preliminar da Proposta Curricular 

para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde 1º grau, sendo submetida à 

crítica de monitores das Delegacias de Ensino, de professores da rede 

estadual de ensino e dos especialistas das universidades, cujas sugestões 

foram analisadas e incorporadas à proposta. 

 

Esta Proposta amplia a noção de tratamento interdisciplinar do 

conteúdo, deixando a organização de conteúdo estanque e 

compartimentalizada presente no Guia Curricular, considerando o ambiente 

como objeto de estudo partir de seus componentes, relações e processos. Esta 

abordagem acarreta, portanto, na necessidade de se trabalhar os diferentes 

campos do conhecimento, estabelecendo conexões entre os respectivos 

conteúdos. Esta estrutura interdisciplinar ganha conotações dinâmicas e 

evolutivas na medida em que considera os diferentes estágios do 

desenvolvimento infantil. Sob esta perspectiva, o objetivo do ensino de 

Ciências passa a ser a possibilidade de oferecer oportunidades para que o 

aluno tenha condições para interpretar o mundo de maneira mais objetiva e 

crítica. 

 

Diante dessas características, agora o conceito de currículo passa a 

ser discutido. Não pode mais ser visto como uma relação de tópicos para um 

conjunto de materiais didáticos. É, antes de tudo, uma proposta educacional. 

Nesse sentido, Torres (1994), aponta o que denomina “fontes do currículo”, que 

devem ser respeitadas. Essas “fontes” envolvem as necessidades do aluno e 

da sociedade, aspectos específicos das disciplinas ou da articulação das 

disciplinas que comparecem a características psico-evolutivas do aluno e suas 
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competências. Considera-se, portanto, o aluno no seu desejo e necessidades, 

a demanda da sociedade com relação ao indivíduo, o que é necessário para 

um determinado conhecimento ser ensinado e a possibilidade de o aluno 

aprender, respeitando-se seu próprio desenvolvimento.  

 

De acordo com a Proposta Curricular, o ensino de Ciências tem como 

objetivos propiciar condições e conhecimentos para que o aluno: 

 

1 Desenvolva a capacidade de observação, o conceito da vida, 

noções de tempo, espaço e casualidade, no que se relaciona à matéria, 

energia, processo de transformação, considerando a ação integrada de 

aspectos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos , sociais, econômicos, 

culturais e sociais; 

 

2 Compreenda e utilize processos de investigação; 

 

3 Perceba as dimensões sociais, histórica, e ética do processo de 

produção e tecnologia; 

 

4 Analise criticamente o papel da ciência e tecnologia na efetiva 

melhoria das condições de vida da população; 

 

5 Intervenha na sua realidade, visando melhoria de vida nas suas 

condições de vida e da população. 

 

No que se refere à organização do conteúdo, as questões relativas à 

promoção da saúde, inserem-se na perspectiva das relações que “o homem 

estabelece com os seres vivos no ambiente, e quanto aos fenômenos e 

materiais empregados pelo homem na sua vida diária”.21 

Observa-se também o fato de que há destaque para as dimensões 

individual e coletiva da promoção da saúde, o que representa um avanço no 

                                                           
21

O fato de a Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde 1º grau 
empregar a palavra homem pode indicar resquício do Guia Curricular no qual o tema central 
gerador era o homem, que controlava e dominava o ambiente em seu benefício.  
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sentido da compreensão do significado de saúde. 

 

A partir da Constituição de 1988, a escola, em crise desde 1984, volta 

a ser foco de discussão, diante do momento democrático e da necessidade da 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras. Assim, a elaboração 

do Plano Decenal de Educação reafirma a necessidade de parâmetros para o 

ensino fundamental e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 9.394/96, 

vem determinar como competência da União o estabelecimento, em 

colaboração com os Estados, Distrito Federal e municípios, de diretrizes a 

nortearem os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma 

formação básica comum. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram então elaborados como 

resultado desse trabalho de colaboração cujo resultado foi analisado e 

discutido, em suas versões preliminares. 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais o ensino de Ciências 

Naturais deve ser organizado de forma que, ao final do ensino fundamental, os 

alunos tenham desenvolvido as seguintes capacidades: 

 

1. compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, 

em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, em 

relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do 

ambiente; 

 

2. compreender a Ciência como um processo de produção de 

conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de 

ordem social, econômica, política e cultural; 

 

3. identificar relações entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, 

e compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-

tecnológicas; 
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4. compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens 

individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes 

agentes; 

 

5. formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 

reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática 

conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

 

6. saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, 

matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

 

7. saber combinar leituras, observações, experimentações e 

registros para coleta, comparação entre explicações, organização, 

comunicação e discussão de fatos e informações; 

 

8. valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. 

 

Nos objetivos apresentados observa-se que a noção de saúde é 

entendida nas suas diferentes dimensões e que os fatores determinantes são 

considerados.  

 

Tanto na Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de 

Saúde 1º grau quanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais observa-se que 

há uma mescla dos enfoques curriculares. Estão presentes aspectos que 

valorizam a reconstrução social, a auto-realização e o processo cognitivo.  

 

 

4 -Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

Os parâmetros curriculares nacionais – PCN - para as séries iniciais do 

ensino fundamental, como documentos, consistem em dez volumes, dos quais 

o primeiro faz uma apresentação dos outros, discutindo os elementos 
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norteadores de sua concepção. Os demais volumes apresentam os parâmetros 

que orientam cada disciplina, inclusive as transversais. O volume quatro trata 

da disciplina de Ciências Naturais. 

 

O PCN de Ciências Naturais para as séries iniciais do ensino 

fundamental – 1º e 2º ciclos, correspondentes a 1ª a 4ª séries - está organizado 

da seguinte forma: em primeiro lugar, caracteriza o ensino de Ciências Naturais 

de forma geral, contextualizado-o historicamente. Depois, apresenta o porquê, 

o para quê, o que e o como devemos ensinar Ciências para as séries iniciais.  

 

Para 3º a 4º ciclos – correspondentes a 5ª a 8ª séries, o documento 

traz a discussão do ensino e aprendizagem de Ciências Naturais, conteúdos e 

critérios de avaliação. O foco volta-se também para a problematização a 

importância dos trabalhos de campo, as experimentações e o uso diversificado 

de textos. 

 

Para cada ciclo, os assuntos estão organizados em quatro eixos 

temáticos: “Terra e Universo”, “Vida e Ambiente”, “Ser Humano e Saúde” e 

“Tecnologia e Sociedade”. 

 

O Referencial Curricular Nacional destaca a importância das diferentes 

áreas do conhecimento na abordagem das questões sociais por meio dos 

temas transversais — Ética, Saúde, Orientação Sexual, Meio Ambiente, 

Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural. Dessa forma, assuntos que 

compareciam na Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas 

de Saúde do Estado de São Paulo, integrados ao contexto do tema AMBIENTE 

como objeto da proposta de trabalho pedagógico na sala de aula, ganham 

evidência neste documento. 

 

O fato de os Parâmetros Curriculares orientarem aos professores para 

a adoção de uma abordagem transversal dessas questões sociais, de modo a 

criar oportunidades pedagógicas de reflexão e ampliação de conhecimento dos 

alunos, traz à tona a necessidade de uma educação voltada para a cidadania. 

Ao lado disso, a concepção de aprendizagem construtivista e a consideração 
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ao projeto político pedagógico da escola contribuem para priorizar, atender e as 

diferenças locais e regionais. Dessa forma, o currículo ganha abertura e 

flexibilidade. 

 

A importância social e a multiplicidade de dimensões das questões 

relativas à saúde e o fato de que sua compreensão implica em conhecimentos 

específicos das diferentes áreas, transversaliza o tema saúde. Isto implica na 

necessidade de que o conceito de “saúde” seja revisto e atualizado. O foco do 

ensino em saúde não é mais a doença e sim a saúde, ou melhor, a busca do 

desenvolvimento de atitudes e a adoção de comportamentos que promovam a 

qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao tempo em que me aproximo da conclusão deste trabalho, considero 

pertinente reafirmar que o intuito deste, integra-se ao que venho procurando 

fazer no sentido de colaborar para trazer aos professores e educadores em 

geral possibilidades de reflexão e crítica para que possam resignificar a 

educação em saúde na sua prática educativa cotidiana. É nessa perspectiva 

que apresento o que segue.  

 

Neste trabalho procuro responder as questões relativas ao espaço 

curricular que os assuntos de saúde vêm ocupando no ensino fundamental e a 

que concepções de saúde se articulam.  

 

O conhecimento e a análise crítica dos documentos apresentados, 

longe de esgotar esse procedimento, têm a finalidade de chamar a atenção 

para alguns aspectos importantes acerca das questões de saúde presentes na 

escola, apontando convergências e divergências nos diferentes momentos da 

trajetória da educação paulista. Nesse sentido, a investigação sobre quais as 

concepções de saúde explícitas ou implícitas nos documentos legais tem 

orientado a abordagem das questões de saúde no ensino fundamental, mostra-

se fundamental. 

 

Nesse momento, ressalto que a elaboração do atual Currículo do 

Estado de São Paulo Ciências da Natureza e suas Tecnologias foi concluída e 

o documento foi impresso no momento em que este trabalho estava sendo 

finalizado, o que, dado o prazo de conclusão do Mestrado, inviabilizou sua 

análise. 

 

Dessa forma, apresento a seguir as concepções de saúde extraídas 

da análise dos documentos oficiais focalizados neste trabalho e suas 

implicações: 

 

1) O Programa da Escola Primária do Estado de São Paulo 
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amplia a visão de saúde vinculada à ausência de doença, na medida em que 

incorpora medidas preventivas gerais ao conteúdo e inclui a presença dos 

determinantes de saúde. Nesse sentido, as condições do ambiente são 

ponderadas com medidas de proteção para a saúde do ser humano. 

 

Diferente do esperado, dada as circunstâncias do momento político, 

pode-se dizer que a este currículo recebeu influência dos movimentos 

democráticos tanto na área da saúde, com as discussões sobre os problemas 

sanitários brasileiros, como no campo da educação, pela metodologia de Paulo 

Freire, observados no período que antecedeu a ditadura militar. 

 

2) Os Guias Curriculares Propostos para as Matérias do Núcleo 

Comum do Ensino do Ensino do 1º Grau incluem o Guia Curricular para 

Programas de Saúde, que apresenta uma concepção de saúde baseada nos 

determinantes sociais, econômicos e culturais, na perspectiva biológica, 

psicológica e social. Considera as necessidades do aluno em relação à 

situação da população, de forma coerente à reforma sanitarista predominante 

no período. 

 

Nesse currículo, a visão compartimentada dos assuntos, implica na 

compreensão fragmentada de fatos, fenômenos e processos que abrangem o 

conhecimento científico, a resolução de problemas e a tomada de decisões do 

aluno na sua vivência.  

 

3) A Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas 

de Saúde traz uma concepção ampliada de saúde, na qual é entendida nas 

suas diferentes dimensões, levando-se os fatores determinantes em 

consideração. Nesse documento, a idéia de promoção da saúde ganha realce, 

no sentido das dimensões individual e coletiva da promoção da saúde, o que 

representa um avanço no sentido da compreensão do significado de saúde. 

Acompanha a compreensão de ciência comprometida com seu tempo, com as 

transformações sociais, relacionada também aos aspectos econômicos e 

políticos de seu momento. 
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4) Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam uma 

concepção dinâmica da saúde, compreendida como direito universal e como 

algo que as pessoas constroem ao longo de suas vidas, em suas relações 

sociais e culturais, onde o foco é sempre colocado na saúde e não na doença. 

 

A abordagem transversal reafirma a importância da promoção da 

saúde no espaço da escola e que, portanto, saúde é uma questão de todos. 

Nesse caso, destaca-se a importância do trabalho pedagógico, envolvendo as 

diversas áreas do conhecimento, acrescida da especificidade da disciplina. 

Neste momento, destaco os documentos Programa da Escola Primária do 

Estado de São Paulo e a Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e 

Programas de Saúde. O primeiro pela organização e articulação do conteúdo 

no sentido da educação preventiva e o segundo por se contrapor à organização 

estanque de conteúdos apresentada pelos Guias Curriculares Propostos para 

as Matérias do Núcleo Comum do Ensino do Ensino do 1º Grau. – Ciências, 

ainda com a presença do “Programa de Saúde”.  

 

 

Dentre os dados apontados é possível concluir que: 

 

1) Houve avanços com relação à concepção de saúde desde o 

primeiro documento analisado até o último. Em cada um deles, observa-se que 

cada vez mais se distanciou do foco da saúde voltado para a doença.  

2) A Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de 

Saúde é o documento que mais se aproxima dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

3) As definições relativas à educação em saúde nos documentos 

oficiais tem acompanhado a política de saúde, desenvolvida ao longo dos anos 

últimos anos. 

4) A concepção de saúde está diretamente relacionada à educação 

em saúde e desta depende a conscientização do direito à saúde e a 

instrumentalização para a intervenção individual e coletiva sobre os 

determinantes do processo saúde / doença. 
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Assim, pode-se dizer que este estudo aponta na direção crescente do 

entendimento do conceito ampliado de saúde e contextualizado no currículo 

das escolas do ensino fundamental. No entanto, é necessário atenção à 

presença de assuntos que abranjam as diversidades étnico-raciais, sexuais e 

de gênero, bem como a condição de deficiência física, sensorial ou mental, 

considerando-se abordagens pertinentes, sem qualquer indício discriminatório. 

Do mesmo modo, a perspectiva da diversidade deve ser considerada na 

abordagem dos demais tópicos que integram o currículo, como um todo. O 

tratamento dado a eles deve pautar-se na abordagem que considera a 

integralidade do indivíduo e a perspectiva dos direitos humanos.  

 

Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de que os assuntos 

voltados para as questões de saúde sejam ser abordados na perspectiva de 

que o conhecimento científico e o conhecimento social são indissociáveis e 

sem fronteiras, considerando-se valores, crenças e senso comum.  

 

Esta compreensão traz em si a necessidade de que os educadores dos 

diferentes componentes curriculares participem do trabalho pedagógico 

articulado, organizado entre pares, na perspectiva da transversalidade, 

considerando-se o enfoque da área de conhecimento e a especificidade de 

cada disciplina. 

 

Estes são caminhos que nos levam à construção da educação em saúde 

reflexiva e crítica, que tem por base e objetivo o desenvolvimento da autonomia 

responsável, o alcance da equidade, da cidadania, da democracia, enfim, da 

felicidade do ser humano.  
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“Digo: 

 

o real 

 

não está na saída 

 

nem na chegada: 

 

ele se dispõe para a gente 

 

é no meio da travessia.” 

 

 

 

 

 

 

 

Guimarães Rosa 
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ANEXO 1 

 

 

Constituição Federal Brasileira de 1988 

 

Art. 227º É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

 

1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não-

governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos: 

I – aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde 

na assistência materno-infantil; 

II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado 

para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens 

e aos serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos. 

2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim 

de garantir acesso às pessoas portadoras de deficiência. 

3º O direito e a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I – idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho 

observado o disposto no artigo 7º, XXXIII; 

II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III – garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; 

IV – garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato 

infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional 

habilitado, segundo dispuser legislação tutelar específica; 

V – obediência aos princípios de brevidade , excepcionalidade e 
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respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da 

aplicação de qualquer medida privativa de liberdade; 

VI – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, 

incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma 

de guarda, , de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 

VII – programas de prevenção e atendimento especializado à criança e 

ao adolescente dependente de entorpecentes e de drogas afins. 

4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 

da criança e do adolescente. 

5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

6º Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

7º No entendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á 

em consideração o disposto no artigo 204. 

 

 

LEI N. 5.692, de 11 de agosto de 1971 

 

Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 

providências. 

 

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das 

matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias 

ao seu relacionamento, ordenação e sequência, constituirão para cada grupo 

currículo pleno do estabelecimento. 

§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo 

pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo 

organizado de modo que: 

a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva 

nas séries iniciais e predominantes nas finais; 

b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação 

especial.  
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§ 2º A parte de formação especial de currículo: 

a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciarão para o trabalho, 

no ensino de 1o grau e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau;  

b) será fixada, quando se destine a iniciação e habilitação profissional, 

em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 

regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados.  

§ 3º Excepcionalmente, a parte especial do currículo poderá assumir, 

no ensino de 2º grau, o caráter de aprofundamento em determinada ordem de 

estudos gerais, para atender a aptidão específica do estudante, por indicação 

de professores e orientadores. 

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 

Educação Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos 

plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à primeira o 

disposto no Decreto-lei no 869, de 12 de setembro de 1969. Parágrafo único. O 

ensino religioso, de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários 

normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus. 

 

 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

LEI N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 

 

TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3o O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 
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III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Seção 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 22 A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 

Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

§ 1 os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo fisico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil. 

§ 2 O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
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cultural dos alunos. 

§ 3 A educação fisica, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 

§ 4 O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente 

das matrizes indígena, africana e européia. 

§ 5 Na parte diversificada do currículo será incluída, obrigatoriamente, 

a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição. 

Art. 27 Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, 

ainda, as seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comam e à ordem democrática; II - 

consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho. 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas 

não-formais. 


