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Programas Saúde na Escola e Mais Educação: o olhar da
educação para o PNAE
Por: Marta Klumb Oliveira Rabelo

Os Programas Saúde na Escola e Mais Educação, se constituem
como indutores de políticas públicas e visam a garantir a integralidade do cuidado na educação e na saúde do escolar. Atendem ao compromisso do PNAE, que em seu art. 15 rege:
“Compete ao Ministério da Educação propor ações educativas
que perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional”.
Assim, as práticas saudáveis de vida estão postas nas linhas do
grande texto político pedagógico que, para nós, atores da educação, é o pre-texto de um ensaio que está por efetivar-se em
contexto escolar rumo à sua consolidação. Não é possível, no
entanto, nos furtarmos a uma reflexão acerca dos avanços na
perspectiva de gestão democrática da escola que, paradoxalmente, exige, sem demérito ao reconhecimento da importância desses espaços conquistados pelo empenho de diversos
atores sociais ligados à educação, que se observe, em distintos
casos, a fragilidade da representatividade do coletivo no ato
de elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.
Daí assumirmos que a escrita das práticas saudáveis no texto educativo tem sido adotada por muitas mãos traquinas, mas necessita, ainda, esparramar-se para tocar outras diferentes mãos que
por ventura estejam entorpecidas e/ou pouco transformadoras
no espaço escolar. A gestão democrática se consolida no entrelaçar dessas mãos, no desenho enredado que se forma a partir do
ato coletivo intencional e que garante os direitos daqueles que
estão sob sua proteção social: os estudantes.
Uma provocação importante para essa discussão é pensarmos
em que medida os marcadores de hábito saudáveis, por exemplo feijão e frutas (PeNSE [2009]:Feijão: 62,6% e Frutas: 31,5%)
e os marcadores de hábito não-saudáveis, como guloseimas e
refrigerantes (PeNSE [2009]: Guloseima: 50,9% e Refrigerantes: 37,2%) são consortes no ambiente escolar. Qual o papel
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da escola frente a essa questão? É preciso que a
escola ensine o estudante a fazer escolhas saudáveis, a cuidar
de si próprio. Ensine a multiplicar o sabor natural dos alimentos, ensine a somar a responsabilidade da promoção da saúde
com a comunidade escolar e com parceiros, ensine a diminuir
as contradições entre a oferta de marcadores de alimentação
não-saudável nas cantinas e o discurso dos livros. É preciso
também que a escola aprenda a amarrar” seus Odisseus no
mastro do princípio do autocuidado e consiga auxiliar suas
crianças, adolescentes e jovens a atravessarem os mares da

contemporaneidade e não cederem aos apelos sedutores do
canto das sereias do mercado consumidor e da mídia. É preciso
que a escola aprenda a olhar para seu território de responsabilidade compartilhada que ultrapassa o cotidiano previsível e incolor de regras algemadas aos preceitos perversos e poucos nacionalistas de seu passado próximo e perceba as cores da diversidade, os sabores da nossa terra o som da nossa brasilidade .
Os referidos programas da SECAD atuam no intuito de recuperar
o esforço e o entusiasmo, aspirações legítimas da educação e da
saúde integrais pela consolidação da gestão democrática da escola e, por conseguinte, das práticas alimentares saudáveis. Ambos orientam os profissionais de educação a consolidarem nos
Projetos Político-Pedagógicos das escolas as ações educativas de
promoção da alimentação saudável e prevenção de hipertensão
arterial, obesidade e desnutrição. Aqui, se recupera o debate
sobre a gestão democrática da escola. É necessário e urgente que
os PPPs se constituam em uma ferramenta de gestão participativa, que sejam elaborados por um coletivo representativo e responsável, capaz de dar sustentação ás ações dos programas que
não são meramente informativas, mas, sobretudo, dependem da
adoção de uma postura de promoção da saúde e da qualidade de
vida de toda comunidade escolar.
Logra-se, portanto, que a escola possa ser o equilíbrio e a sensatez de uma sociedade marcada pela polaridade do excesso e da
escassez e se Paul Tillich citado por Türcke (2010, p. 15) estava
certo ao afirmar que “Deus é aquilo que necessariamente nos diz
respeito”, que Ele esteja no rosto de cada criança, adolescente e
jovem desse país. São eles que interessam à educação. São eles
que nos dizem respeito. A educação, como lugar crítico-criativo,
reflexivo e transformador, não pode fazer reverência a estilos
perversos de vida, ao efeito nefasto que a informação midiática
assume, transformando o banal em essencial, o refrigerante, em
indispensável, a guloseima em argumento substitutivo para a
ansiedade frente as relações interpessoais frágeis. Seguremos
com firmeza o candelabro do direito à vida saudável e não aceitemos sentar à mesa de negociação com o imperativo da contemporaneidade que inventa prazeres provisórios e estilos de
vida danosos. Que confunde nossas escolhas, nos fazendo crer
que a noção de pertencimento a um grupo se funda na adoção
de práticas acríticas e indigestas ao prazer saudável. Esse é o
compromisso da educação na garantia do direito a alimentação e
a qualidade de vida saudável do escolar.
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A gestão do Programa Saúde na Escola em Contagem/MG
Em Contagem/MG, a implantação e desenvolvimento do

escolas, Educartes e demais espaços da cidade que tam-

Programa Saúde na Escola (PSE) caminha de mãos dadas

bém contribuem na educação, a exemplo das praças, par-

com a concepção e estruturação do Programa de Educação

ques, unidades de saúde da família, centros culturais, sa-

Integral e Integrada do Município, o Escola Integral. O PSE

lões comunitários, quadras esportivas, dentre outros.

chegou nas escolas municipais por meio do Programa Mais

Outra estratégia para consolidar uma gestão democrática

Educação e, a partir dessa adesão, o trabalho tem se pauta-

e participativa do PSE em Contagem, bem como para ga-

do na integração das políticas públicas, no fortalecimento

rantir o monitoramento do Programa, são as Oficinas de

de uma cultura de promoção da saúde e na consolidação de

Integração. Nessas oficinas, reunimos a equipe da Educa-

uma cidade educadora e saudável.

ção (direção da escola, professores(as) articuladores(as)

A gestão do PSE, coordenada pelo GTI, se efetiva realmente

do Programa Mais Educação, assessoria do Núcleo Regio-

nos territórios, primando pelas decisões coletivas, descen-

nal de Educação) e a equipe da Saúde (agentes comunitá-

tralizadas e intersetoriais. O Comitê Local do Território Edu-

rios de saúde, enfermeiros(as), apoiadores(as)) para um

cativo Educador (TED) é o local privilegiado para as discus-

momento de formação, discussão e avaliação. Por meio

sões, seleção das prioridades, construção das estratégias e

de dinâmicas, rodas de conversa, rede de trocas e outras

pactuação da Agenda Saúde e Educação.

estratégias, são criados mais espaços para o diálogo, avali-

O Comitê Local é uma instância de participação e interlocu-

ação, readequação e pactuações intersetoriais em torno

ção da comunidade com os(as) gestores(as) municipais no

das ações do Programa Saúde na Escola.

que diz respeito ao planejamento e acompanhamento das

O PSE em Contagem se sustenta, então, nos eixos da in-

ações do Programa Escola Integral nos Territórios Educati-

tersetorialidade, do controle social, da territorialidade e

vos. Sua composição é paritária, sendo formada por cin-

da responsabilidade compartilhada, conforme demonstra-

quenta por cento (50%) de representantes da comunidade

do na pactuação das estratégias de implementação das

(mães, pais, estudantes, líderes comunitários(as), entidades

avaliações clínicas e psicossociais, promoção da saúde e

parceiras, empresários(as), universidades) e a outra metade

prevenção, educação permanente e monitoramento do

por agentes públicos (gestores(as) da Educação, Assistên-

programa e da saúde dos estudantes.

cia Social, Saúde, dentre outros).
Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola tem funciona-

Autores(as) (GTI Contagem):

do também como um catalisador do processo. Em algumas

Carlos Antônio Diniz Júnior (Secretaria Municipal de Educa-

regiões da cidade, são as reuniões do PSE para construção

ção e Cultura)

da Agenda entre Saúde e Educação que tem potencializado

Juliana Batista Diniz Valério (Secretaria

constituição dos Comitês Locais do Programa Escola Inte-

Municipal de Educação e Cultura – Coor-

gral.

denadora Municipal do PSE)

Ao longo do ano de 2010, o PSE foi desenvolvido em cinco

Luciana de Souza Braga (Secretaria Mu-

dos dezessete TEDs nos quais o município de Contagem

nicipal de Saúde)

está organizado, sendo eles: Eldorado, Parque São João,

Thiago Barbabela de Castro Soares

Nacional, Nova Contagem/Ipê Amarelo e Darcy Ribeiro/

(Secretaria Municipal de Saúde – Coor-

Icaivera/Tupã. Esses territórios educativos compreendem

denador Municipal do PSE)
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