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RESUMO 
 
 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a implementação do Programa Saúde na Escola (PSE) 

em escola pública, em Brasília.  O PSE é uma política pública que propõe a integração e 

articulação permanente da educação e da saúde, com objetivo de proporcionar ao estudante uma 

formação integral através de ações de promoção, prevenção e atenção a saúde. Foram 

levantadas referências em bases de dados e eventos da área sobre implementação de políticas 

públicas, documentos sobre o PSE, bem como realizadas entrevistas com agentes 

implementadores do Programa. A fundamentação teórica pautou-se em textos sobre 

implementação de políticas públicas: Lipsky (2010),  Struyk (2007), Wu et al. (2014) e Lotta 

(2014). A literatura estabelece alguns fatores que são identificados como facilitadores no 

processo de implementação, tais como: suporte de liderança; as características da política; 

disponibilidade de recursos; quantidade de profissionais envolvidos; aceitação dos 

beneficiários; troca de experiência entre os agentes implementadores; experiências exitosas 

anteriores e local a ser implementado. Há também evidências da literatura a respeito de fatos 

que podem dificultar o processo de implementação:  problemas políticos e de gestão, 

dificuldades organizacionais e problemas de execução. Para a análise das entrevistas foram 

realizadas duas etapas. Na primeira foi utilizado o software livre IRAMUTEQ, que validou o 

material com obtenção de 89,42%, e classificou em sete grupos as palavras referentes aos 

campos lexicais. A análise permitiu interpretar que o entendimento dos agentes burocratas sobre 

o PSE se restringe às atividades de sala de aula. E que os implementadores reconhecem a 

relevância do Programa para os beneficiários. Na segunda etapa, fez-se análise manual dos 

conteúdos, com base em Bardin (2016). A classificação das mensagens das entrevistas 

permitiram chegar a quatro categorias a posteriori: conhecimento sobre o Programa; 

entrosamento, prioridade e coordenação; distribuição dos benefícios, reconhecimento e 

merecimento; e falta das condições financeiras. Os implementadores conhecem aspectos de 

promoção à saúde dos estudantes e de prevenção contra doenças e problemas típicos dessa fase, 

como a gravidez precoce.  A percepção de procedimentos de integração entre as equipes das 

áreas de saúde e educação é limitada. Nota-se certa fragilidade na relação entre as duas equipes 

(saúde e educação), problemas de comunicação e tensão entre as partes envolvidas, devido à 

falta de recursos humanos e à sobrecarga de trabalho.  Os agentes implementadores reconhecem 

o público que mais necessita das ações do programa: adolescentes e jovens que vivem em 

situação de alta vulnerabilidade e convivem com problemas como drogas e gravidez precoce. 

E validam os contéudos do Programa como benéficos para todos os adolescentes e jovens que, 



nessa etapa da vida, são como “esponjas”. Afirmam que a falta de recursos financeiros limita 

as possibilidades de desenvolvimento das ações do PSE. Diante das considerações desta 

pesquisa, sugere-se a elaboração de um projeto de extensão na escola, com objetivo de dar 

maior clareza aos agentes implementadores sobre a proposta do PSE e melhorar a comunicação 

e intersetorialidade entre a escola e a UBS.  

 

Palavras-chave: políticas educacionais; implementação de políticas educacionais; PSE; 

intersetorialidade. 
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Introdução 
  

 Esta dissertação tem por objetivo analisar a percepção da implementação do Programa 

Saúde na Escola (PSE) numa escola pública sob a ótica dos seus agentes implementadores, no 

Distrito Federal. O PSE é uma política pública que propõe a integração e articulação 

permanente da educação e da saúde, com objetivo de proporcionar ao estudante uma formação 

integral através de ações de promoção, prevenção e atenção a saúde, na tentativa de diminuir a 

vulnerabilidade em sua formação como cidadão.  

 Segundo Souza (2006), os estudos sobre as políticas tiveram uma retomada de 

importância a partir do momento em que os governos passaram a readequar seu gerenciamento, 

seja de gasto ou de pessoal, para atender as necessidades governamentais sob o viés neo-

institucionalismo.  
As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de 
conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e 
modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação (p. 20). 
 

Na literatura sobre políticas públicas, não há um consenso de como elas são formadas. 

Entretanto, as principais etapas desse modelo são divididas em quatro passos, que muitas vezes 

se sobrepõem: formação de agenda pública, formulação, implementação e avaliação da política 

já estabelecida (PEREZ, 2010; LOTTA, 2014). 

As políticas públicas surgiram nos Estados Unidos a partir de 1960, como forma de 

estudar as ações governamentais frente à sociedade. Para Souza (2006), o estudo de políticas 

públicas permite a análise das propostas de governo, da sua execução, dos atores envolvidos no 

processo, dos níveis de decisão. Não se trata, portanto, de centrar a análise somente na 

elaboração de leis e regras e no seu impacto sobre a população (SOUZA, 2006). 

As políticas de atenção à saúde do escolar remontam ao final do século XVIII e ao início 

do século XIX com o médico alemão Johann Peter Frank (1745-1821), o qual acreditava que a 

educação deveria ser disponibilizada para todas as classes sociais a fim de se obter melhorias 

para a sociedade. Ele entendia que a saúde não era restrita a bons hábitos de vida e, ainda no 

início do século XIX, apresentou a boa higiene pessoal, os bons hábitos alimentares e a 

importância da educação para a criança (SIGERIST, 2006). 

A junção das políticas públicas educacionais e de saúde acabaram sendo firmadas no 

país com a elaboração do PSE, que foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 

2007, e propôs a formação integral de saúde dos escolares da rede pública da educação básica, 



promovendo ações de prevenção, promoção e de atenção à saúde, ações estas pactuadas entre 

os Ministérios da Educação e da Saúde (BRASIL, 2007).  

Neste Decreto ficou estabelecido que a atuação do Ministério da Saúde será 

representada pelas UBS, cuja atuação não deve ocorrer apenas em ambiente escolar, mas 

também pode ser desenvolvida fora da escola e conjuntamente com a comunidade escolar. Já o 

Ministério da Educação poderá ser representado tanto por creches, escolas de ensino 

fundamental, médio ou EJA (BRASIL, 2009). 

Para que haja a participação dos entes federados nesse programa, os Estados, 

Municípios e o Distrito Federal devem formar GTIs (grupos de trabalho interministeriais) 12 

em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal), para estabelecer as ações a serem 

pactuadas, de modo que elas consigam ser implementadas nas escolas e UBS (BRASIL, 2017). 

A formação desses grupos irão compor a CIESE, que irá propor as diretrizes de ações da saúde 

que serão contempladas através das ações que deverão implementadas pelos agentes burocratas 

na escola (BRASIL, 2018).  

Atualmente o processo de adesão ao programa se dá através da assinatura de um Termo 

de Adesão, que deverá ser feito por cada escola da rede estadual/municipal de ensino, sob 

anuência das Secretarias de Educação e Saúde, ao qual seus respectivos secretários deverão 

assinar o Termo de Compromisso do PSE. O termo de adesão, com as propostas de ação deverão 

contemplar a realidade de cada unidade escolar e de saúde, mas que consigam desenvolver 

ações nos eixos de promoção, prevenção e recuperação a saúde segundo cada capacidade 

resolutiva acordada (BRASIL, 2018).   

Assinada a pactuação, tem-se o aval do gestor da escola e da escola, uma vez que este 

se torna o representante da instituição para tal fim. Este profissional pode acabar sendo um dos 

responsáveis pelo processo de implementação, contudo, ele pode representar apenas um papel 

representativo da política, que nem sempre vai refletir na coletividade institucional (SOUZA, 

2012).  

Após nove anos de criação do PSE, tem-se a implementação deste programa em  todos 

os Estados da Federação e no Distrito Federal. Ao longo dos anos foram necessárias algumas 

mudanças no seu projeto original na tentativa de se obter maior adesão dos entes envolvidos. 

No ciclo 2017/18, o processo de implantação deveria ocorrer através do planejamento 

intersetorial, avaliando as vulnerabilidades da escola e contemplando as ações em 12 eixos 

previamente propostos (BRASIL, 2018). 

O PSE, mesmo com o aumento do número de adesão ao programa a cada ciclo, apresenta 

dificuldades em sua implementação, dentre eles a falta de cooperação entre os setores, por esse 



motivo não vem sendo garantido como previsto em lei. Os Ministérios da Educação e Saúde 

não possuem um diálogo eficaz e intersetorial adequado, que contribua para garantia dos 

direitos sociais a saúde no âmbito da educação conforme é preconizado em Portaria 

Interministerial (BRASIL, 2017; CAVALCANTI et al, 2015). 

Ao se analisar o processo de implementação, este pode ser visto, classicamente por dois 

modelos: bottom-up e top-down. O primeiro modelo visa a análise das políticas concebidas, 

supondo-se que suas diretrizes são pensadas centralmente e, então, implantadas tal qual na base 

(BARRET, 2004; LOTTA, 2014; OLIVEIRA, 2019). Esse modelo verticalizado de estudo não 

pressupõe a possibilidade de interferências pessoais no processo de implementação, uma vez 

que o agente implementador irá apenas atuar como consta na lei.  

Já o segundo modelo, reflete o processo de implementação sob a ótica dos executores 

da lei. Contudo, não deveria sofrer influência do executor ao longo do processo (PASSONE, 

2013). Nesse modelo, o agente burocrata passa a ser um personagem importante no processo 

de implementação, pois suas decisões influenciam na política executada (OLIVEIRA, 2019).  

Os estudos de implementação de políticas públicas se tornaram ferramentas essenciais 

para compreender o modo como os direitos estabelecidos nas legislações chegam até aos 

destinatários (PEREZ, 2010). O conceito de implementação das políticas públicas ainda não 

está bem estabelecido entre os estudiosos. Ora o tratam como a aplicação gerando um impacto, 

ora apenas como o processo de aplicação, sem visar seus resultados:  
Para alguns autores, a implementação refere-se a todo processo iniciado com o 
estabelecimento da política até seu impacto; para outros, a implementação não se 
confunde com o produto, sendo basicamente um processo com uma série de decisões 
e ações postas pela autoridade legislativa (PEREZ, 2010 p. 1181). 
 

 Na análise da política pelo modelo bottom-up, faz-se necessário evidenciar o poder de 

discricionariedade por parte do burocrata de rua, o que executa a função de implementar as 

regras estabelecidas pelas leis e decretos. Uma vez que o processo de implementação não 

acontece de uma maneira plena, conforme previsto em lei, evidencia-se, deste modo, o poder 

da discricionariedade dos implementadores no processo, como através de restrições impostas 

pelo próprio governo devidas a limitações de recursos humanos e financeiros (OLLAIK e 

MEDEIROS, 2011; LOTTA, 2014; LOTTA, 2118). 

A discricionariedade pode estar relacionada a alguns fatores pessoais, bem como os 

relacionais. Lotta (2018) enfatiza a importância do estudo de implementação, sem esquecer de 

analisar esse poder discricionário dos burocratas de ruas, pois eles serão os executores da lei e 

poderão tanto facilitar quanto dificultar a execução das políticas públicas.  



Sobre a discricionariedade, a literatura usualmente utiliza o entendimento de Lipsky 

(2010), o qual foi o primeiro autor a evidenciar esse poder entre os executores, que denominou 

como burocratas de rua. Lima e D’Ascenzi, 2017, resumiram os três tipos de discricionariedade 

a partir de Lipsky: o conhecimento profissional; a multiplicidade de regras; e a autonomia do 

executor. 
Primeiro, ela derivaria do conhecimento profissional. Pois espera-se que profissionais 
julguem e decidam em seu campo, ou seja, que exerçam discricionariedade. Segundo, 
normalmente as burocracias de nível de rua são perpassadas por uma multiplicidade 
de regras que mudam constantemente. Isso incentiva o uso seletivo e dificulta a 
supervisão. Lipsky salienta que os burocratas de nível de rua operam em ambientes 
altamente regrados que, paradoxalmente, incentivam a discrição e constrangem o 
controle hierárquico. Terceiro, a relativa autonomia da autoridade organizacional, 
relacionada com os outros elementos. Como vimos, a multiplicidade de regras 
dificulta a supervisão, e o conhecimento profissional, exercitado em um contexto de 
interação direta com o cidadão, produz um dilema de assimetria de informação: o 
gestor tem acesso limitado às informações sobre as práticas do executor (p. 48). 
 

O poder discricionário pode tanto favorecer quanto dificultar o processo de 

implementação das políticas, uma vez que o agente burocrata tem em suas mãos, o poder de 

decisão do Estado frente aos cidadãos. Além desse aspecto, outros fatores podem ser influenciar 

o processo de implementação (MEDEIROS e CAVALCANTE, 2018). 

Struyk (2007) refere que alguns fatores influenciam positivamente o execução, tais 

como: 1) o grau de suporte dado pela liderança local para a implementação; 2) as características 

da política a ser implementada, frente a sua eficácia, clareza, consistência e  flexibilidade; 3) 

disponibilidade de recursos pessoal e financeiro; 4) a quantidade de pessoas envolvidas; 5) a 

motivação no processo de implementação; 6) boa resposta dos beneficiários do programa 

destinado; 7) oportunidade de aprendizado com outros implementadores; 8) experiências 

anteriores e 9) local a ser implementado.    

Entretanto, a literatura da área também aponta uma série de fatores que podem 

influenciar negativamente este processo, geralmente é subdividida em três campos, a formação 

de barreiras políticas, de competências analíticas e barreiras operacionais (MEDEIROS e 

CAVALCANTE, 2018; WU et al, 2014). 

 Para Wu et al (2014), as barreiras políticas, consideradas de suporte e autorização, 

podem estar relacionadas ao processo lento frente a autorização, gerando morosidade frente ao 

fraco apoio político, em todos os níveis do governo; a oposição burocráticas, que seriam pessoas 

importantes para auxiliar nesse processo, acabam se tornando obstáculos ou até mesmo 

sabotadores da implementação e os fracos incentivos ao implementador, seja por 

desconhecimento ou por não se considerar parte do processo de execução. 



 Sobre as barreiras de competência analítica, esse mesmo autor divide em mais quatro 

aspectos: 1) as relacionadas às missões múltiplas ou vagas, ao qual não há uma definição de 

papéis frente aos programas; 2) as mudanças de prioridades, que podem acontecer durante as 

trocas governamentais; 3) as más concepções, que se referem aos pré-conceitos dos executores 

que acreditam que o cumprimento não será satisfatório e 4) a viabilidade desigual, devido a 

alguns componentes estarem interligados e sua progressão se dar através de um conjunto de 

temas interdependentes. 

 O último obstáculo evidenciado por Wu et al (2014) foram relacionadas às barreiras de 

capacidades operacionais. Nestas estão envolvidos os processos de limitações orçamentárias e 

a morosidade de liberação de verbas, a má estrutura de gestão ou falta de capacidade dos 

responsáveis para a coordenação em rede e a falta de clareza dos planos, com a falta de 

especificidades dos papéis a serem desempenhados, as responsabilidades e a prestação de 

contas. 

 Esta pesquisa teve como objetivo investigar a percepção de agentes implementadores 

do PSE sobre a implementação desse Programa. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório 

com abordagem qualitativa através de entrevistas realizadas junto aos educadores e gestores do 

Centro de Ensino Fundamental Educar para Crescer (NOME FANTASIA) e de um profissional 

de saúde que participa do programa. A pesquisa foi realizada visando a obtenção do título de 

Mestre do Programa Formação de Gestores Educacionais da Unicid.  

 Para a elaboração da pesquisa, esta teve como pergunta norteadora: Quais são os 

elementos considerados como facilitadores e dificultadores pelos agentes burocratas no 

processo de implementação do PSE na escola?  

 Este texto está composto por quatro capítulos: no primeiro apresento as referências 

sobre implementação de políticas públicas e as categorias de análise selecionadas. No segundo, 

trato da criação do PSE e as legislações que regulamentam o seu funcionamento. O terceiro 

capítulo é composto pela descrição metodologógica realizada para o desenvolvimento desta 

pesquisa. E no último capítulo, apresento os resultados referentes à pesquisa de campo e análise 

à luz das referências levantadas. 

 

  



Capítulo 1 - As políticas públicas e seu processo de 
implementação  
  
 Este capítulo tem como objetivo conceituar implementação das políticas públicas 

explicitando as principais questões envolvidas na formulação desse conceito e explicitando o 

referencial teórico que é a base para a análise dos dados da base analítica. Para tanto, foram 

feitos levantamentos nas seguintes bases: SciELO, Repositório FGV de Periódicos e Revistas 

e Portal Periódico CAPES/MEC, de agosto de 2017 a setembro de 2018. Nessas bases, 

pesquisou-se com as palavras-chave política pública, implementação e discricionariedade, 

principalmente textos da área da ciência política. A partir das palavras-chaves, utilizou-se como 

estratégia de busca o cruzamento dos descritores com os operadores booleanos AND e OR, com 

suas associações. Foram identificadas nessas bases, 2542 materiais e selecionados oito escritos 

frente a especificidade da abordagem. Além destes, outros textos vieram das disciplinas 

cursadas no Programa Formação de Gestores Educacionais, de seminários sobre 

implementação de políticas públicas que frequentei no período, encontros da Rede de Estudos 

sobre Implementação de Políticas Educacionais (Reippe)1 da qual faz parte minha orientadora, 

ou por serem referências importantes e frequentes na literatura da área. 

 

O que é implementação de políticas públicas?  

 As políticas públicas surgiram como disciplina nos EUA que passaram a estudar ações 

do governo que influenciam a vida dos cidadãos. Estes estudos no campo da Ciência Política 

observam a ação dos governos para investigar como e por que estes adotam determinadas ações 

perante a sociedade. A importância das políticas públicas pode ser definida pela repercussão na 

economia e na sociedade: “qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-

relações entre Estado, política, economia e sociedade” (SOUZA, 2006 p. 25). 

 Souza (2006) apresenta algumas definições importantes sobre a função da política 

pública, que podem servir tanto como forma de estudo como para o conhecimento de seu 

funcionamento no dia a dia: 
Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e 
sintetizar seus elementos principais:  
• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 

o que, de fato, faz.  
• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes.  

 
1 https://www.reippe.com/ 



• A política pública é abrangente e não se limita a leis e a regras. A política 
pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.  

• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 
longo prazo. A política pública envolve processos subsequentes após sua 
decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 
avaliação (SOUZA, 2006 p.36-37). 

 
A autora também faz referência a Laswell que, em 1936, introduziu a expressão policy 

analysis (análise de política pública) buscando explicar as ações empíricas que o governo na 

época realizava para os interessados. Apenas a partir da década de 1950, a policy analisys se 

tornou mais contextualizada e mais problematizadora em virtude dos problemas econômicos, 

financeiros e sociais enfrentados pelo mundo ocidental desenvolvido no período em questão 

(SOUZA, 2006). 

Para que uma política pública seja implementada, usualmente, passa-se por quatro 

etapas, que muitas vezes se sobrepõem: formação de agenda pública, formulação, 

implementação e avaliação da política já estabelecida (PEREZ, 2010; LOTTA, 2014). A agenda 

diz respeito a quando um problema público se torna relevante, merecendo ser avaliado pelo 

governo com mais atenção. Posteriormente, esse problema será discutido pela sociedade, e um 

político/partido político levantará uma bandeira para a formulação, o desenho de uma proposta 

propriamente dita. Depois de elaborada a proposta, ela voltará para a sociedade, fase da 

implementação da política e, por último, será feita uma avaliação dos benefícios/melhorias 

obtidos a partir da política (PEREZ, 2010; LOTTA, 2014). 

Buscou-se um aprofundamento sobre o estudo da implementação, uma vez que se trata 

de uma das propostas deste estudo. Primeiramente, será feito um levantamento das principais 

correntes e teorias sobre a fase de implementação. Depois será realizada uma abordagem da 

importância dos chamados burocratas de rua, agentes de implementação que, segundo Lipsky 

(2010), fazem a mediação entre o Estado e os cidadãos, de suas discricionariedades, entendidas 

como relativo grau de autonomia para decidir como alocar os benefícios aos cidadãos. Essa 

alocação e as decisões dos burocratas de rua dependem também, segundo a literatura, das 

relações interacionais e intersetoriais entre os distintos agentes implementadores da política. 

Os estudos relacionados ao tema implementação da política foram iniciados a partir 

da década de 1970, com o trabalho de Pressman e Wildavsky (1973), nos Estados Unidos, que 

apontou dados até então negligenciados pelos pesquisadores. O trabalho evidenciava a 

implementação de uma política bastante desejada por favorecer uma minoria étnica, que, 

contudo, não foi bem-sucedida. O artigo apontou os motivos do fracasso da implementação. Os 

autores alertaram para a inexistência de um olhar mais aprofundado para esse tipo de pesquisa, 



que posteriormente passou a ser reconhecida como uma importante forma de estudar a public 

policy.  

Até então, a implementação era concebida como um processo técnico e a execução das 

diretrizes era tida como algo imposto pelo processo hierárquico político, que necessariamente 

seria realizado. A análise da implementação interessava aos formuladores muito mais como 

uma forma de avaliação de suas propostas do que como uma forma de estudo para a comunidade 

propriamente dita (LIMA e D'ASCENZI, 2013). 

Na década de 1980, nos EUA, a publicação de Lipsky do livro Street-Level 

Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service, cuja pesquisa visava dar ênfase à 

forma pela qual as pessoas que serviam ao Estado implementavam as políticas propostas, foi 

um material que passou a evidenciar a importância de estudos mais aprofundados frente ao 

tema. A partir desta publicação emblemática, os pesquisadores de políticas públicas 

interessaram-se pela forma como os funcionários públicos, denominados por Lipsky de 

burocratas de rua, fazem uso da discricionariedade no processo de implementação da política 

pública.  

Em sua nova publicação, Lipsky, em referência às comemorações de 30 anos de seu 

primeiro livro, traz, além da concepção da discricionariedade como um fator influenciador da 

implementação da política, que as relações de interação entre os burocratas de rua e os 

beneficiários das políticas, os usuários, também são importantes no processo de implementação. 

Explica ainda que os burocratas de rua são os agentes implementadores das políticas 

desenvolvidas pelos governos, e assim se refere a policiais e a professores, por exemplo, dentre 

outros profissionais que executam as leis. Esses burocratas são responsáveis por dar melhor 

qualidade de vida ou bem-estar aos cidadãos, principalmente aqueles que não têm acesso 

igualitário aos bens sociais e precisam de ajuda governamental (LIPSKY, 2010).  

De acordo com a literatura, esse processo de análise da implementação da política 

pública pode ser visto sob dois modelos de avaliação: o top-down e o bottom-up. O primeiro 

modelo visa a análise das políticas concebidas, supondo-se que suas diretrizes são pensadas 

centralmente e, então, implantadas na base (BARRET, 2004; LOTTA, 2014). O modelo top-

down pode fazer, em sua concepção, alusão ao modelo de política que deve ser implementado 

e, segundo alguns autores, têm mais dificuldade em detectar as ambiguidades dos agentes 

implementadores, tomando-os como sendo controlados pelo governo. Segundo Ham e Hill 

(1993), o modelo top down pode ser relevante para identificar o problema de implementação, 

mas incorre no risco de jogar luzes sobre o que não acontece na prática, esquecendo-se de 



identificar e analisar o que de fato ocorre. Trata-se de modelo bastante usado para dar conselhos 

aos responsáveis por políticas no topo da hierarquia. Segundo Passone (2013, p. 599): 
Dentre os conselhos clássicos, destacam-se aqueles destinados a assegurar a 
efetividade da ação: manter a política clara e evitar ambiguidade; planejar estruturas 
simples de implementação; manter controle sobre os atores responsáveis pela 
implementação; e, por fim, evitar interferências externas sobre o processo político. 
 

Nessa perspectiva de estudo, muitos estudos tomam as políticas como algo que deveria 

ser implementado conforme constam em lei e o processo não deveria ser influenciado pelos 

seus agentes implementadores em suas ações discricionárias. 
Essa abordagem retrata a implementação de políticas, tradicionalmente entendida 
como nexo entre a política pública e as teorias organizacionais, que se fundamenta em 
duas suposições básicas: (1) os implementadores fazem ou deveriam fazer 
(implementar) de acordo com o que determina a política; (2) os implementadores são 
ou deveriam ser racionais, no sentido que a organização e as ações devem atender e 
ser orientadas por objetivos e metas bem definidos (PASSONE, 2013, p.597). 
 

Esse modelo de avaliação foi proposto pelo trabalho de Pressman e Wildavsky (1973), 

citado anteriormente, que evidenciou a implementação a partir da ótica dos burocratas que 

produziram a legislação para Oakland, que visava beneficiar pequenos grupos étnicos e 

minimizar sua situação de pobreza. Contudo, sua implementação não foi bem-sucedida, mesmo 

sendo levantados muitos recursos financeiros por parte do governo para financiar o projeto de 

construção de um hangar na região que a longo prazo poderia ser uma forma de minimizar a 

pobreza dos seus moradores. Durante a metade do prazo previsto para o término do projeto, foi 

evidenciado que sua construção sequer tinha sido iniciada. A publicação final tratou a respeito 

da construção dessa política e de seu fracasso e apontou uma nova alternativa para os estudiosos 

trabalharem sobre a política pública.     

Já o segundo modelo, bottom-up, tem como objeto as modificações contínuas do 

processo de implementação das políticas e as interações que aí ocorrem, considerando que os 

agentes implementadores, burocratas de rua, têm certa autonomia para gerar mudanças. Isso 

acontece devido a diversos fatores como valores pessoais, valores culturais, discricionariedade 

dos agentes, características de contexto em que se insere o burocrata, dentre outros. (BARRET, 

2004; LOTTA, 2014). O modelo bottom-up tem, portanto, por foco, compreender essas 

interações, os fatores que nelas influenciam e como eles agem. Esse modelo de análise, permite 

inferir que a implementação acontece em um contexto diferente daquele proposto, sendo 

executado por diferentes indivíduos que não auxiliaram no processo da formulação da política. 
Já a visão bottom-up observa o processo de criação de política como um continuum, 
no qual há modificações em todo o processo de traduzir as intenções em ações. Tem-
se como pressuposto que o processo de implementação transforma e adapta as 
políticas originais. Parte-se, portanto, para um olhar longitudinal, ou seja, observam-



se a origem da política, suas mudanças ao longo do processo em todos os níveis e 
quando o programa foi substancialmente alterado (LOTTA, 2010 p.31). 

Além dessa análise da política pelo modelo bottom-up, faz-se necessário evidenciar o 

poder de discricionariedade por parte do burocrata de rua, uma vez que no processo de 

implementação, esse agente faz uso de seus valores, categoriza pessoas, acaba decidindo quem 

merece ou não merece receber o benefício (MAYNARD-MOODY e MUSHENO, 2003). O 

burocrata de rua tem um espaço de decisão na distribuição do serviço e age segundo suas 

percepções, gerando, muitas vezes, distinções nessa distribuição de recursos, em relação ao que 

está previsto em lei (LIPSKY, 2010).  

Os estudos sobre implementação oportunizam o desenvolvimento e as melhorias que 

podem se fazer necessária a política pública em vigor, seja em âmbito administrativo ou 

político. Lima e D’Ascenzi afirmam que o modelo bottom-up tem sua ênfase nas ações dos 

agentes implementadores das políticas e suas ações desenvolvidas. Estas estão relacionadas ao 

poder de discricionariedade frente ao processo de sua atuação, algo que a análise da política via 

top-down, proporciona um estudo frente às normatizações e sua elaboração (2013). 

O estudo frente a implementação permitirá que se observe como está se dando o 

processo de interpretação das normas estabelecidas e as interpretações, o reconhecimento de 

seu papel como agente burocrata que pode influenciar positiva ou negativamente no processo, 

seu nível de conhecimento e interesse frente a política e as relações pessoais e intersetoriais 

para que a política consiga alcançar seu público-alvo (LIMA e D’ASCENZI, 2013).  

Oliveira (2019) reforça em seu trabalho que a fase de implementação é a mais 

importante no processo da política pública, uma vez que sua execução estará sob 

responsabilidade de pessoas, com seus diferentes cargos e funções ao longo da cadeia de 

atendimento do serviço público, que passa a ter vida no sentido de ser modificada para adaptar-

se as realidades ao qual serão inseridas. 
A fase de implementação de políticas pode ser considerada a mais importante. Como 
se ocupa da execução propriamente dita é a que envolve mais agentes, atores e redes 
de informação ao longo de uma cadeia heterogênea e complexa, que se estende até o 
nível local. Trata da execução de ações que permitem a implementação das atividades 
estabelecidas no plano da formulação, com vistas à obtenção de metas definidas. Essa 
etapa possui forte caráter dinâmico, uma vez que o fato de as arenas políticas sofrerem 
modificações com o decorrer do tempo pode afetar o processo, produzindo até outras 
políticas. (p.5). 
 

Segundo Ollaik e Medeiros (2011), ao se abordar a análise da implementação, dever-

se-ia levar em consideração todos os aspectos que poderiam influenciar nesse processo, que 

vão desde as restrições do próprio governo limitando os recursos humanos e financeiros, às 



pessoas que podem influenciar no processo de decisão, à clareza nas propostas, dentre outros 

fatores.  
Para que houvesse a possibilidade de uma perfeita implementação de alguma política 
pública, teriam de existir diversas precondições, que são impossíveis no mundo real, 
tais como circunstâncias externas que não impõem restrições prejudiciais; existência 
de tempo adequado e recursos suficientes; existência e disponibilidade da combinação 
necessária para os recursos necessários; a política a ser implementada estar baseada 
em uma teoria válida (estar bem formulada); existência de poucos ou de nenhum 
nódulo interveniente (intervening links); mínimas relações de dependência; 
compreensão e acordo quanto aos objetivos; tarefas integralmente especificadas em 
uma sequência correta; comunicação perfeita e coordenação perfeita; e que os que 
detenham autoridade possam demandar e obter cumprimento perfeito (Hogwood e 
Gunn, 1984, p.196-206). Ainda que houvesse tais condições, o ponto-chave de 
qualquer implementação é acima de tudo o comportamento humano (Hogwood e 
Gunn, 1984). Essa é a razão de existirem vários níveis de análise para o estudo de 
implementação de políticas públicas, tais como análise organizacional, procedimental 
e comportamental, além de um quarto nível que é o de análise política ou de padrões 
de poder (Hogwood e Gunn, 1984, p.215 apud OLLAIK e MEDEIROS, 2011, 
p.1947). 
 

A inexistência de uma realidade ideal impede a implementação plena das leis e dos 

programas governamentais. Outro fator importante para o processo de execução da política se 

refere ao processo organizacional desse sistema público que influencia na ação de 

discricionariedade dentro do serviço público. Esta estrutura vai interferir na dinâmica de 

relações da equipe e como uma proposta vai ser revertida em ações para a população 

(OLIVEIRA, 2012; OLLAIK e MEDEIROS, 2011). 

A legislação elaborada dentro de gabinetes não se converte de forma direta em  

realidade no seu processo de execução, o que nos leva a acreditar que essas nuances são pouco 

tratadas na fase de formulação, sendo evidenciadas apenas quando se dá a distribuição do 

serviço para a população, servindo de mediador entre a comunidade e os poderes públicos 

(OLIVEIRA, 2012, p.1553).  
A ação dos burocratas da linha de frente é mais uma variável na equação da aplicação 
das políticas, porque são eles que de fato traduzem os programas em bens e serviços 
concretos, quer dizer, os cidadãos são beneficiados ou punidos pelo poder público por 
meio dos funcionários que trabalham nos guichês; nos consultórios; nas salas de aula; 
nos pátios dos presídios; nas esquinas das ruas. Todavia, o agente da base tem de ir 
além da execução dos programas, porque muitas vezes os formuladores deles não 
sabem o que querem atingir com eles ou não sabem como alcançar os objetivos deles. 

 
Maynard-Moody e Musheno (2003), Lipsky (2010) e Lotta (2014) referem que as 

ações dos burocratas de rua são fundamentalmente embasadas nas relações entre diferentes 

indivíduos, relações essas que se dão em um determinado ambiente institucional e contexto 

social, político e histórico, podendo ser influenciadas pelo contexto individual tanto por parte 

dos burocratas, quanto por parte dos cidadãos. 



Esses autores enfatizam que as interações entre esses burocratas e a comunidade 

assistida são determinantes para a inclusão ou não de um indivíduo dentro de uma política. 

Segundo seus critérios pessoais, eles podem influenciar positiva ou negativamente para 

conseguir a alocação de um indivíduo ou indicar outras formas de acesso aos benefícios, para 

que um determinado indivíduo não perca o recurso estatal (MAYNARD-MOODY e 

MUSHENO, 2003). 

Os burocratas de rua são os funcionários públicos que trabalham na linha de frente da 

administração pública, junto da população. Para Lipsky (2010, p. 3-4), eles atuam diretamente 

com a população e fazem a articulação entre o governo e sociedade civil: 

● eles são a principal equipe de atuação junto da população, facilitado o acesso aos programas 

estatais; 

● são muitos profissionais envolvidos (numericamente e financeiramente falando); 

● são o principal acesso às pessoas de baixa renda que necessitam de apoio para a inclusão 

nos programas sociais; e 

● têm um grande poder de barganha; uma vez unidos e em grande quantidade, exercem um 

grande poder junto, não apenas da comunidade, mas também do governo. 

 Além desse papel social, eles sofrem pressão constantemente, tanto por parte do 

governo, quanto por parte dos usuários. Ambas as partes desejam que esses burocratas 

consigam desempenhar suas atividades da melhor forma possível, na tentativa de diminuir as 

burocracias existentes no serviço público e, consequentemente, obter a melhora constante da 

eficácia do serviço prestado. Mesmo diante do fato de não exercerem sua função em local 

adequado ou em quantidade de funcionários adequados para atender a demanda da população, 

estão sujeitos a cobrança (LIPSKY, 2010, p.4). 

  Oliveira (2012) reforça que, além da demanda de tempo para exercer sua função pública, 

esse burocrata de rua sofre outros tipos de demandas, uma vez que eles são os responsáveis pela 

execução das leis e não podem realizá-las de maneira aleatória.  
Os burocratas do nível da rua carecem de tempo, de informação e de outros recursos 
necessários a uma apropriada tomada de decisão. Se a escassez desses recursos é 
crucial em qualquer processo decisório, ela o é ainda mais nas burocracias em que os 
atores têm de tomar decisões de pronto em situações imprevistas e/ou marcadas pela 
ambiguidade, no calor do momento, sob a pressão direta e imediata do público e eles 
têm de decidir o que fazer por si mesmos, sem a ajuda dos supervisores, dos guias de 
procedimentos ou de precedentes. Os imperativos da situação ajudam a explicar por 
que, apesar de os agentes terem pouca autoridade formal, eles dispõem de 
considerável discrição sobre as regras e os procedimentos que serão aplicados e sobre 
os bens e as sanções que serão distribuídos (pg. 15). 
 



 O conceito de discricionariedade é entendido pelo autor como a relativa liberdade que 

esses agentes têm para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios e das 

sanções a serem oferecidos pelas suas agências a esses cidadãos (LIPSKY, 2010 p. 13). Fullong 

(1998) e Balla (2000) afirmam que a discricionariedade depende das tarefas a serem executadas, 

do contexto da tomada de decisão, das pressões da carga de trabalho, da cultura da organização, 

das regras e dos constrangimentos a que os burocratas de rua estão submetidos, do ambiente 

externo da organização. 

 A literatura reforça a importância da função deste burocrata de nível de rua para 

conseguir a execução das leis e das políticas públicas, contudo, eles se tornam responsáveis 

decisão de tornar essas ações mais ou menos burocratizáveis facilitando ou dificultando o 

acesso dos recursos estatais aos aos cidadãos.  
(…) o poder discricionário do agente da base torna-se imprescindível para que a 
organização se amolde à realidade, funcione e atenda às pessoas. (…) No entanto, os 
burocratas do baixo escalão comumente tornam-se os fazedores das políticas, sem que 
tenham de responder aos concidadãos do mesmo modo que as autoridades eleitas. A 
ampla margem de manobra deles põe a interrogação sobre seu controle (OLIVEIRA, 
2012, p. 1556). 
 

A literatura reforça a necessidade do reconhecimento da discricionariedade como um 

propulsor da implementação da política, pois os agentes burocratas sabem a melhor forma ao 

qual a política pode ser bem sucedida e a quem deve ser compartilhada. Ao trabalharem 

diariamente com os problemas reais e compartilharem a vivência dos beneficiários, eles 

conseguem fazer o poder governamental que estão em suas mãos, que se torna fundamental 

para o bom funcionamento do poder público.  
O exercício da discrição é, portanto, fundamental e necessário, na medida em que as 
regras  predefinidas formalmente não podem atender e resolver todos os casos 
concretos e, graças a isso, o poder discricionário do agente da base torna-se 
imprescindível para que os  programas se ajustem à realidade, funcionem e atendam 
aos cidadãos (OLIVEIRA, 2014, p. 522). 
 

Maynard-Mood e Musheno (2003) referem que o processo de discricionariedade é 

influenciado pelos comportamentos, conceitos e representações identitárias. Os burocratas de 

rua agem conforme suas vivências diárias na aplicação ou não das políticas. Estes agentes 

também são responsáveis pela implementação da legislação vigente, mas devido ao excesso de 

leis, eles também se tornam responsáveis pela escolha de quais leis podem ser exequíveis ou 

não. Essa responsabilidade deixa de ser exercida pelo Estado e passa a ser influenciada 

diretamente pelo agente implementador de tal política. 

Essa discricionariedade pode ser observada quando os burocratas, através de suas 

percepções e vivências, passam no processo de execução da política a selecionar os cidadãos 



que serão incluídos nas distribuições das políticas. Essas percepções dos burocratas sobre o 

merecimento dos cidadãos quanto ao recebimento dos benefícios governamentais estariam 

associadas aos seguintes fatores, segundo Maynard-Mood e Musheno (2003): 

a) Necessidades genuínas: as pessoas realmente necessitam do recebimento dos 

benefícios e os agentes implementadores facilitariam o processo de inclusão dos futuros 

beneficiários no programa; 

b) Causa do problema e motivação para a mudança: o cidadão seria 

responsabilizado pelo seu estado atual de necessidade. O estado o ajudaria 

temporariamente com o benefício e assim que possível deixaria de ser um beneficiário, 

deixando para outro cidadão que se encontra em situação semelhante à sua anteriormente. 

Sua inclusão no programa estatal seria um incentivo para mudança da perspectiva atual 

para uma nova possibilidade de prosperidade;  

c) Honestidade/caráter: as políticas públicas deveriam ser utilizadas não para gerar 

benefícios individuais, mas sendo implementadas para favorecer o público-alvo, assim 

como esperado. 

d) Capacidade de retorno: os agentes burocratas tentam identificar as pessoas com 

maior capacidade de trazer um retorno do investimento feito pelo serviço. 

A figura 1, elaborada por Oliveira e Carvalho (2017), traz uma representação das 

percepções dos burocratas de rua, as principais referências sobre o merecimento ou não dos 

usuários, para o 

recebimento/inclusão nas políticas: 

Fonte: Oliveira e Carvalho (2007), com base em Maynard-Moody e Musheno (2003). 

 

Figura 1 - A percepção do merecimento por parte dos agentes da 
linha de frente. 



No que concerne à interação entre os agentes implementadores, McLean (1998), 

afirma que pode se dar através dos grupos de relacionamento e tem potencial para influenciar 

nas vivências das pessoas. As ações que são desenvolvidas pelos burocratas de rua podem ser 

determinantes para o acesso do público aos benefícios das ações das políticas. Desta forma, as 

relações existentes entre os usuários e os agentes burocratas devem ser consideradas como 

facilitadores ou dificultadores no processo de implementação das políticas públicas.   
Consideramos que a maneira como os atores interagem com usuários ou com outros 
funcionários nos processos de implementação das políticas públicas altera a forma 
pela qual elas serão implementadas e seus resultados. Ao mesmo tempo, 
consideramos, aqui, que os indivíduos não agem sozinhos, mas sim como parte de 
grupos ou esferas de atividade mais ou menos organizada ou institucionalizada, e que 
a ação dos atores é inseparável dos contextos nos quais estão envolvidos (VON 
BULOW, 2007 apud LOTTA, 2010).  
 

 Além destes aspectos que vão favorecer o processo de implementação, Struyk (2007) 

de certo modo, complementa essa percepção sobre o processo ao qual o agente burocrata se 

propõe a implementar as políticas devido alguns fatores como: o suporte oferecido a liderança 

local; as características da política frente a sua realidade; a disponibilidade de recursos; a 

quantidade da equipe envolvida; a oportunidade de aprendizado entre implementadores e as 

experiências prévias com a implementação de políticas/programas similares. 

 Di Giusto e Ribeiro (2019), após estudo de pesquisas sobre implementação de políticas 

públicas, denotam que, segundo a literatura, há efetivamente variados fatores que interferem no 

processo de implementação das políticas tais como valores pessoais, culturais e a própria 

discricionariedade dos agentes implementadores, além de condições de implementação como 

recursos humanos, financeiros e de infraestrutura. 

 A discricionariedade dos agentes implementadores pode ser compreendida como o 

poder exercido pelos agentes burocratas de rua, a partir do seu conhecimento profissional 

adquirido pela vivência de sua área e da multiplicidade de regras com as quais têm contato. Na 

relação com tais orientações, valores, contexto, o agente implementador tem certa autonomia 

como executor da política, uma vez que tem poder decisão sobre distribuições de benefícios 

aos usuários e situações que podem favorecer a sua implementação e barreiras que podem 

dificultar seu processo. 

 Da mesma forma que há fatores que favorecem o processo de implementação das 

políticas, os agentes burocratas podem ter dificuldades ou barreiras que podem se tornar 

dificultadores nesse processo. Geralmente é subdividida em três campos, a formação de 

barreiras políticas, de competências analíticas e barreiras operacionais (MEDEIROS e 

CAVALCANTE, 2018; WU et al, 2014), conforme quadro 1. 



 
Quadro 1 - Barreiras à implementação de políticas públicas.  

Problema Descrição 

Barreiras políticas (de suporte e autorização) 

Autorização lenta Planos e mobilização de recursos avançam muito lentamente, devido à existência de 
múltiplos pontos de veto entre os stakeholders em uma rede, tornando o progresso difícil. 

Fraco apoio 
político 

Os planos podem progredir e até mesmo atingir níveis moderados de sucesso na fase de 
projeto-piloto, enquanto “voam sob o radar” de políticos importantes com interesses 
opostos, até que o programa comece a ser “ampliado”. 

Oposição 
burocrática 

Figuras fundamentais na rede de órgãos encarregados de implementar uma política pública 
retardam ou sabotam a implementação, devido à baixa prioridade do projeto, falta de 
incentivos e/ou interesses conflitantes. 

Fracos incentivos 
ao implementador 

Os implementadores locais (executivos de coordenação do governo local ou o pessoal de 
linha de frente dos órgãos), que não foram consultados durante a fase de tomada de decisão, 
não têm adesão ou incentivos adequados para cumprir com as diretivas a partir de seu nível 
de atuação. 

Barreiras de competência analítica 

Missões vagas ou 
múltiplas 

A natureza intersetorial dos planos e da implementação leva ao acobertamento dos 
objetivos conflitantes ou a não especificação clara das permutas em termos operacionais. 

Mudanças de 
prioridade 

Trocas feitas durante a tomada de decisão da política pública - por exemplo, entre as 
dimensões ambientais e econômicas de um problema - poderão ter de ser reconsideradas 
em função de mudanças nas condições econômicas e políticas. 

Má concepção 
Programas sociais ou ambientais que provavelmente não vão funcionar como o esperado, 
devido a diversos obstáculos deixados sem solução na concepção do programa; a falha está 
mais do que determinada - ou seja, ela vai ocorrer se qualquer das barreiras for ignorada. 

Viabilidade 
desigual 

Diferentes componentes dos planos integrados podem estar operacionalmente ligados - um 
só pode avançar se todos estiverem juntamente presentes -, sujeitando as operações ao “elo 
mais fraco”. 

Barreiras de capacidade operacional 



Limitações de 
fundos 

O envio dos fundos necessários para a implementação dos planos aprovados demora para 
ser concretizado, impedindo o progresso, enquanto os elementos-chave da situação mudam 
na prática e/ou os apoiadores iniciais desanimam e abandonam os esforços. 

Má estrutura de 
gestão ou 
capacidade de 
coordenação de 
rede 

Precedentes de coordenação deficientes entre os principais órgãos - exacerbados nos casos 
de parcerias intersetoriais - tornam as decisões de rotina lentas e a implementação 
disfuncional. 

Falta de clareza 
nos planos 
operacionais 

Planos aprovados e financiados são mal administrados devido à má especificação de papéis, 
responsabilidades e prestação de contas. O problema é muitas vezes agravado por sistemas 
de supervisão e informação deficientes. 

Fonte: Adaptado de Wu et al, 2014. 

 

 Este capítulo teve como objetivo conceituar implementação das políticas públicas 

explicitando as principais questões envolvidas na formulação desse conceito, segundo a 

literatura aqui tratada. E explicitar a base teórica da análise dos dados desta pesquisa. Verificou-

se que implementação de políticas públicas estuda o processo pelo qual acontece a execução 

das políticas. Observou-se que há dois modelos de pesquisa sobre a implementação de políticas 

públicas: o top-down que estuda a implementação das políticas a partir das normatizações, 

buscando captar o que é ou não implementado, as lacunas e dificuldades; e o bottom-up que 

focaliza as ações dos agentes implementadores, considerando que a política é o que esses 

agentes efetivamente realizam. 

  

  

 



Capítulo 2 – O Programa Saúde na Escola no Brasil   
 

 Este capítulo tem como objetivo explicitar a relação existente entre as áreas de educação 

e saúde, explicando o processo de formação e funcionamento do PSE e relacionando a gestão 

escolar como facilitador na implantação do programa. Para tanto, foram feitos levantamentos 

na base da SciELO de agosto de 2018 a setembro de 2019. Nesta base, pesquisou-se, com as 

palavras-chave: programa saúde na escola, gestão escolar e saúde do escolar. A partir das 

palavras-chaves, utilizou-se como estratégia de busca o cruzamento dos descritores com os 

operadores booleanos AND e OR, com suas associações. Foram identificadas nessas bases, 

2663 trabalhos referente a essas temáticas, sendo selecionados sete escritos para a construção 

deste capítulo. Também foi realizada busca nos Periódicos UFCS e Unichristus, para 

complementar as referências. Além destes, foram utilizados materiais como leis, decretos, 

manuais frente da abordagem do PSE. 

A escola e a saúde  

Figueiredo, Machado e Abreu (2010) referem que no Brasil os princípios da saúde do 

escolar remetem ao ano de 1850, e ocorriam através de ações públicas sobre as inspeções em 

escolas públicas e privadas da Corte. Essas as ações foram intensificadas devido ao surto de 

varíola no início do século XX, além da epidemia causada pela cólera, peste bubônica e outras 

doenças que dizimavam as crianças no país. Essa vigilância acabou servindo como forma da 

equipe de saúde entrar dentro das escolas para que o atendimento destes fosse mais efetivo. 

A saúde do escolar na década de 1930, no país, era embasada em três princípios: o da 

polícia médica - vigilância com status de polícia, sob a responsabilidade de controlar os doentes 

no ambiente escolar; o do sanitarismo - prescrição de locais salubres para o estudo; e o da 

puericultura - regras de vivência entre professores e alunos (FIGUEIREDO, MACHADO e 

ABREU, 2010). 

Até 1990, as ações ainda estavam centradas aos cuidados biomédicos, como as práticas 

higienistas, controle de doenças transmissíveis e seus tratamentos (GRACIANO et al, 2015). 

No ano de 1995, com a participação do Brasil, no Congresso de Saúde do Escolar, foi criada a 

Rede Latino Americano de Escolas Promotoras de Saúde (BRASIL, 2007b; FIGUEIREDO, 

MACHADO e ABREU, 2010; GRACIANO et al, 2017) que passou a ter uma visão não apenas 

curativa de saúde, mas principalmente preventiva. A participação no país nessa rede permitiu a 

definição de prioridades de saúde escolar e estabelecimento de novas parcerias entre escola e 

saúde e construção de novas relações para que a educação a saúde ocorresse.  



Este fato aproximou a temática para ser incluída como agenda pública, o Governo se 

tornasse um articulador entre os diversos grupos e entidades representativas que lutavam por 

esse tema, de tal forma que seus interesses pudessem ser condensados, hierarquizados e 

priorizados (OLIVEIRA, 2019). 

 Em 1996, a saúde passou a integrar oficialmente a perspectiva da educação, com a 

publicação da LDB, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 1º, reforça o direito e no artigo 2°, 

dá garantias do direito à vida e à saúde como fundamentais às crianças e adolescentes: 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais 
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. 
(BRASIL, 1996). 

 
 

Para que essa agenda pudesse evoluir e se transformasse política pública, o governo 

utilizou como forma de teste a integração de saúde e doença nas EPSs. Neste ambiente, a partir 

desse reconhecimento da escola frente a saúde e formação educacional, espera-se que nesse 

ambiente seja capaz formar de um cidadão com comportamentos saudáveis, a partir de reflexões 

acerca da vida e da realidade na qual está inserido (BRASIL, 2007b; BRASIL, 2011b; 

CAVALCANTI et al, 2015; GRACIANO et al, 2015).  

Com a publicação dos PCN do ensino fundamental, reforçou-se a importância da 

temática, pois esse documento trouxe uma perspectiva de que a saúde deveria ser administrada 

de uma forma transversal e interdisciplinar dentro do ambiente escolar (CAVALCANTI et al, 

2015; FIGUEIREDO, MACHADO e ABREU, 2010; GRACIANO et al, 2015). 

Foi necessário o reconhecimento por parte da saúde a valorização da escola como núcleo 

de convivência de crianças e adolescentes, que tem a capacidade de articular entre os alunos, 

familiares e responsáveis e a própria comunidade como local propício para sua atuação. As 

práticas em educação e em saúde passaram a ter que considerar os diversos contextos 

vivenciados pelos escolares e a comunidade escolar com seu reconhecimento nas ações 

desenvolvidas (BRASIL, 2007b; BRASIL, 2009).  

No ano de 2003, com a inclusão da EPS como parte do Departamento de Apoio à Gestão 

participativa, institucionalizou-se a relação entre a escola e a saúde. A EPS trata de uma prática 

de promoção e recuperação da saúde, como a valorização do saber popular frente aos avanços 

tecnológicos e científicos. As ações desenvolvidas dentro das escolas pela área da saúde serviu 



como experiência para a formulação da política que veio a ser fomentada em 2007, o Programa 

Saúde na Escola (BRASIL, 2007a; CAVALCANTI et al, 2015).   

O PSE foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que propôs a 

formação integral de saúde dos escolares da rede pública da educação básica, promovendo 

ações de prevenção, promoção e de atenção à saúde, ações estas pactuadas pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde (BRASIL, 2007a). O decreto que estabeleceu o PSE caracterizou como 

objetivo do programa proporcionar melhores condições de saúde aos escolares, com ações de 

promoção, prevenção e recuperação a saúde dentro do ambiente escolar como co- participantes 

na formação do cidadão: 
Art. 2º São objetivos do PSE: 
I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, 

bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação; 
II - articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação 
básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos 
estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 
recursos disponíveis; 
III - contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 
educandos; 
IV - contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção 
da cidadania e nos direitos humanos; 
V - fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 
comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 
VI - promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca 
de informações sobre as condições de saúde dos estudantes; e 
VII - fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, 
nos três níveis de governo (BRASIL, 2007a). 

 
O PSE propõe o estabelecimento de uma parceria entre escola e UBS, a partir de acordos 

firmados entre as Secretarias Estaduais/Municipais de Educação e Saúde, através de pactuação 

entre as áreas, que devem ser cumpridos ao longo do prazo acordado. Com a finalidade de 

proporcionar maior articulação entre os campos, nos quais são preconizados os preceitos de 

descentralização e de controle social como forma de aumentar a autonomia e o controle da 

população sobre essa política: 
Art. 3º O PSE constitui estratégia para a integração e a articulação permanente entre 
as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade 
escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica. 
§ 1º São diretrizes para a implementação do PSE: 
I - descentralização e respeito à autonomia federativa; 
II - integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde; 
III - territorialidade; 
IV - interdisciplinaridade e intersetorialidade; 
V - integralidade; 
VI - cuidado ao longo do tempo; 
VII - controle social; e 
VIII - monitoramento e avaliação permanentes (BRASIL, 2007a). 

 



 Conforme dito no artigo 3º do decreto que regulamenta o PSE, a atuação deve acontecer 

entre escola e área da saúde, deve ser representada pelas atribuições das ESF. Neste decreto 

também foram previamente propostas algumas ações entre escolas, ESF e representantes das 

áreas que poderiam efetivar as ações transdisciplinares, tais como: 
Art. 4º As ações em saúde previstas no âmbito do PSE considerarão a atenção, 
promoção, prevenção e assistência, e serão desenvolvidas articuladamente com a rede 
de educação pública básica e em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, 
podendo compreender as seguintes ações, entre outras: 
I - avaliação clínica; 
II - avaliação nutricional; 
II - promoção da alimentação saudável; 
V - avaliação oftalmológica; 
V - avaliação da saúde e higiene bucal; 
VI - avaliação auditiva; 
VII - avaliação psicossocial; 
VIII - atualização e controle do calendário vacinal; 
IX - redução da morbimortalidade por acidentes e violências; 
X - prevenção e redução do consumo do álcool; 
XI - prevenção do uso de drogas; 
XII - promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva; 
XIII - controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer; 
XIV - educação permanente em saúde; 
XV - atividade física e saúde; 
XVI - promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; e 
XVII - inclusão das temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico 
das escolas (BRASIL, 2007a). 

 
Estabelece-se no decreto que as escolas não deverão servir como único local de 

atendimento aos escolares. Fato que vai ser corroborado a partir da Portaria nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011, que relaciona aos componentes das equipes de saúde que devam participar do 

reconhecimento de sua área de atuação, além de atuação fora do consultório. 
SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS [da ESF]: I – 
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos [...] II – Realizar o 
cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros) (BRASIL, 2011a). 

 
A importância da equipe de saúde frente às ações de saúde são reforçadas devido a 

necessidade de se atuar junto à família das crianças, e estas têm uma relação mais próxima as 

equipes das ESFs, que é evidenciado por Figueiredo, Machado e Abreu (2010, p. 400): 
A participação dos técnicos de saúde se justifica na dinâmica escolar do ensino básico, 
fomentando junto à associação de pais a criação de comissões locais de educação e 
saúde que dêem conta de interagir junto ao núcleo familiar e comunitário na criação 
de condições favoráveis da qualidade de vida da comunidade adscrita ao entorno 
escolar. Soma-se a isso, por fim, a atenção integral à saúde de cada um dos educandos.  

 
A participação ativa dos diversos interlocutores/sujeitos nas práticas cotidianas da 

escola possibilita a atuação das equipes de saúde fora do seu ambiente, seja hospital ou centro 

de saúde (BRASIL, 2011b). A escola pode ser considerada como parceira da família e da 



sociedade, atuando como parte integrante no processo de educação em saúde dos escolares, do 

ensino infantil ao ensino médio (BRASIL, 2010; FIGUEIREDO, MACHADO e ABREU, 

2010; GRACIANO et al, 2015).  

Para que a escola e a UBS façam parte desta política é necessário primeiramente que 

haja uma pactuação entre os Estados e Municípios e o Distrito Federal interessados e o Governo 

Federal, sendo realizado por seus representantes se comprometendo a alcançar as metas 

esperadas pelo programa e formalizado pela assinatura do através do Termo de Compromisso 

e mediante a inserção do Projeto municipal SIMEC (BARBIERI e NOMA, 2017).  

Este documento estipula os integrantes das políticas, as metas a serem cumpridas e as 

atividades de deverão ser cumpridas ao longo da validade desse pacto firmado entre as partes, 

conforme está explicado no material disponibilizado para os Estados e municípios pelo MS no 

processo de adesão ao programa. 
escolas e equipes de Atenção Básica participarão do programa, bem como as metas de 
cobertura de educandos para as ações de promoção, prevenção, educação e avaliação 
das condições de saúde no território de responsabilidade (BRASIL, 2013, p. 77).  
 

Concordando com as normas do PSE, as secretarias municipais de saúde e de educação, 

devem estabelecer seus GTI municipais para mapear a rede de ensino e iniciar a articulação 

junto a UBS e a pelo menos uma ESF. Também se torna de competência desse grupo, elaborar 

um diagnóstico situacional do município e definir as atribuições das ESF (BRASIL, 2011b). 

 

 

 

 

 

  



Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

Segundo Barbieiri e Noma (2017) e Brasil (2011b), o programa passou a ser 

desenvolvido por meio de visitas das equipes de saúde às escolas e podem ocorrer ações de 

avaliação das condições de saúde, novos planejamentos de ações entre as partes e a comunidade 

escolar e a promoção em saúde dos escolares. 

Por se tratar de um programa federal, o repasse financeiro ocorre pelo MS através da 

transferência fundo a fundo pelo PAB variável com 70% do valor total do recurso financeiro 

imediatamente após a assinatura do Termo de Compromisso pelo município, enquanto os 30% 

restantes são pagos após o cumprimento de 70% das metas firmadas pelo programa (BARBIERI 

e  NOMA, 2017; BRASIL, 2011b).  

Além das pactuações serem estabelecidas pelas secretarias estaduais e municipais, faz-

se necessário que as escolas, juntamente com suas secretarias de educação, pactuem as 

Figura 2 - Organograma de funcionamento do Programa Saúde na Escola 
segundo o Caderno de gestores de PSE (BRASIL, 2008) 



mudanças nos PPP, com pelo menos uma ESF para estabelecer as competências de cada uma 

das partes, proporcionando uma intersetorialidade entre as áreas (BRASIL, 2007a). 

 Cunill-Grau (2016), traz em seus estudos que a instertorialidade possui dois pilares. O 

primeiro remete à integração entre os setores que visam soluções integrais. A segunda afirma 

que essa integração pode ser utilizada para resolver alguns problemas sociais, quando duas ou 

mais áreas precisam se integrar para diminuir as desigualdades sociais por meio de ações que 

se complementam, mas advêm de  campos de distintas.  

Essa intersetorialidade ocorrendo entre os diversos setores em diferentes níveis do 

governo, espera-se que haja buscas para a melhoria das ações educativas ou sanitárias visando 

melhor qualidade da comunidade escolar (CUNILL-GRAU, 2016). Cruz (2017) e Cunnil-Grau 

(2016), identificam que a as ações intersetoriais podem ser analisadas em diversas 

intensidadades, com maior ou menor intenstidade e estão relacionadas a colaboração existente 

entre as partes, a convergência de metas, consolidação de informações e interação. 

Para a implementação do PSE, para que as mudanças se reflitam no PPP, espera-se 

níveis de integração dos mecanismos de gestão, da execução e organizacional entre os 

envolvidos, com maior ou menor intensidade (CRUZ, 2017; CUNNIL-GRAU, 2016).  

Um ponto importante que deve ser ressaltado, que futuramente pode se tornar um fator 

motivador para o processo de implementação do PSE, está relacionada ao tipo de gestão escolar, 

que segundo o decreto da política, deve ser uma diretriz do programa o controle social. O termo 

gestão democrática (GD), segundo Oliveira e Vasques-Menezes (2018), em sua revisão de 

literatura sobre o termo, tentam chegar a um consenso sobre a terminologia. Neste trabalho, as 

autoras referem que essa administração exerce uma função administrativa e técnico-

administrativo: 
(...) o gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que 
requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades e 
organizações paralelas à escola. Gestão é então a atividade pela qual se mobilizam 
meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização e envolve aspectos 
gerenciais e técnico-administrativos (p. 880). 

 
 Na prática é possível observar que o entendimento acerca do termo se refere apenas as 

condições democratizantes no processo de eleição do gestor e as funções burocráticas exercidas 

por esse profissional (OLIVEIRA e VASQUES-MENEZES, 2018; SOUZA, 2018). Souza, 

2018, refere que muitas instituições optam por utilizar a terminologia de "condições de gestão 

democrática" por não conseguirem executar o principal ponto da gestão democrática - o 

diálogo. 



Sem o diálogo, não há espaço para a contradição, para o pensamento diferente, para a 
diversidade de opiniões, o que significa que, sem contradição, sem diversidade, não 
há democracia (p.273) 

 

Oliveira e Vasques-Menezes (2018) conceituam a GD como a inclusão dos professores 

e da comunidade escolar para garantir que o trabalho a ser realizado com os estudantes seja de 

qualidade. O coordenador deve ser capaz de gerir a articulação as diretrizes e as políticas 

públicas educacionais públicas, as ações que devam ocorrer para que sejam implementadas e 

se necessário sendo realizado as alterações no PPP.   

A inserção de diversas pessoas para o planejamento de mudanças e benfeitorias podem 

ser consideradas coletivas e democrática neste papel de coordenação, e um bom gestor deve 

saber equilibrar as decisões que devem ser tomadas na coletividade (OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2018; OLIVEIRA e VASQUES-MENEZES, 2018).   

Souza (2018) ressalta que essa coletividade se torna positiva quando há o 

desenvolvimento do papel formador e educador da instituição, pois permite a participação de 

elaborações coletivas por parte dos educadores e consequentemente dos alunos. 
Quão mais coletiva ela se produz, mais se aproxima da sua função formadora e de 
promoção da ação comunicativa, portanto, torna-se uma instituição com mais 
qualidade educacional (p. 279). 
 

O empenho do diretor, também pode ser tomado como uma importante atuação na 

organização do trabalho escolar, liderando e coordenando sua rotina junto a sua equipe, que 

pode refletir positivamente nas ações dos professores frente aos escolares (OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2018).  

Este papel, contudo, também pode ser visto de outra maneira pelos professores, como 

um agente burocrata que fiscaliza as ações que são executadas, mas que também deve cumprir 

sua função gerencial. Pois ora há a exigência de um conhecimento técnico para o bom 

desempenho de função, ora a capacitação profissional pode se tornar um fator que a indicação 

política e ora um bom relacionamento interpessoal entre os demais educadores se torna 

essencial para que haja o diálogo entre as partes (SOUZA, 2012; SOUZA, 2018). 

 Souza, um dos principais estudiosos sobre a gestão escolar, aponta em seu estudo de 

2018, que o Brasil está em processo de democratização das escolas. Fato que está criando um 

ambiente mais favorável ao diálogo entre diretores e professores, e que o principal ponto de 

debate na escola está na elaboração dos PPPs. 

 Este capítulo teve como objetivo levantar os pontos históricos para a construção e 

elaboração do PSE como uma política pública. As mudanças sociais permitiram a elaboração 

de diversas leis e decretos para fundamentar e respaldar a importância desta política social no 



campo educacional com objetivo de dar mais acesso a saúde. Por se tratar de um programa, 

cujo principal foco é a saúde do escolar, observou-se a importância de realizar apontamentos 

do funcionamento do processo de adesão, os responsáveis pela pactuação e um foco na 

participação da escola nesse processo.  

 Dentro do ambiente escolar, tem-se vários indivíduos e o campo saúde acaba se 

tornando mais um membro para tentar mostrar sua relevância nesse processo de formação do 

educando. Para que haja esse acesso, é importante um ambiente favorável, com um gestor que 

permita a integração e a participação, não apenas dessa área, mas principalmente dos seus pares 

para que os beneficiados não sejam apenas os alunos, mas a comunidade escolar.  



Capítulo 3- Procedimentos Metodológicos 
 
 Este é um estudo exploratório de abordagem qualitativa, que utilizou a análise 

documental e entrevistas como fonte de coleta de dados. O foco da pesquisa qualitativa, 

segundo Gomes (2011, p. 79) é “a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais 

sobre o tema que se pretende investigar”. Goldberg (2004) ressalta a importância da 

interpretação dos dados obtidos que ficariam obscuros frente apenas uma estatística das 

respostas: 
A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis relevantes de 
situações que podem ser estudadas quantitativamente. É inegável a riqueza que pode 
ser explorar os casos desviantes da "média" que ficam obscurecidos nos relatórios 
estatísticos (p.63). 
 

 A análise qualitativa na perspectiva fenomenológica, nas Ciências Sociais, permite o 

estudo minucioso a partir dos dados de uma realidade, sem que necessariamente haja uma 

generalização da situação. Os dados devem estar relacionados à situação vivenciada e não 

podem ser fielmente reproduzidos. Esse tipo de pesquisa permite que seja realizada em um 

pequeno grupo de estudo para que os resultados sejam fidedignos para aquela realidade 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994).  

 Para a avaliação quantitativa desta pesquisa, Goldberg (2004) refere que ela pode ser 

utilizada para confirmar os dados qualitativas, através de uma análise comparativa entre os dois 

dados obtidos: 
A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador faça um 
cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados não são 
produto de um procedimento específico ou de alguma situação particular. Ele não se 
limita ao que pode ser coletado em uma entrevista: pode entrevistar repetidamente, 
pode aplicar questionários, pode investigar diferentes questões em diferentes ocasiões, 
pode utilizar fontes documentais e dados estatísticos (p. 62). 
 

 Da mesma forma que Oliveira (2014), este estudo não se propõe alcançar padrões gerais, 

categorizações ou classificações que possam ser generalizados a toda as unidades que integram 

ao PSE. Deve-se salientar que as análises que serão feitas neste trabalho se limitam aos recortes 

da realidade e das perguntas realizadas neste processo. Algumas situações levantadas neste 

trabalho poderão gerar generalizações, realizadas na relação com a literatura. 

 Os sujeitos entrevistados foram selecionados por conveniência, uma vez que na escola 

a entrevista se deu primeiramente com o coordenador, que solicitou que as entrevistas 

acontecessem em horário destinado à coordenação pedagógica, período no qual o professor é 

convocado para reuniões e planejamento das aulas, no contraturno de trabalho em sala. Os 



gestores se disponibilizaram para a realização das entrevistas e o profissional da saúde, 

conforme a disponibilidade no setor.  

 Para a realização das entrevistas, foi elaborado um roteiro de perguntas 

semiestruturadas, a partir da literatura sobre implementação de políticas publicas, contendo 

também dados sobre a caracterização quanto a data de nascimento dos participantes (como 

forma de garantir seu anonimato), a função exercida, tempo de atuação no campo. As perguntas 

foram elaboradas visando informações sobre: o conhecimento do PSE, quais ações foram 

implementadas; discricionariedades dos agentes implementadores frente as suas interpretações 

do processo de implementação do programa e sobre seu processo de participação nas atividades 

do Programa. O período de entrevista ocorreu entre 19 e 21 de novembro de 2018. 

Para a análise dos dados, fez-se uso da análise de conteúdo, com base em Bardin (2016), 

recorrendo-se a dois distintos procedimentos. Para tanto, foi necessário realizar as transcrições 

das audiogravações. Essa autora propôs um método para análise do conteúdo que proporciona 

uma forma de estudar dados qualitativos de forma sistemática, levando o pesquisador a buscar 

sentidos às respostas obtidas em entrevistas, cruzando informações de diferentes discursos 

sobre o mesmo fenômeno. Pode-se compreender a análise de conteúdo como refere Bardin 

(2016): 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(p. 48). 
 

Segundo a autora, para a classificação dos conteúdos das mensagens em categorias 

podem ser utilizados os critérios semântica da palavra, pelo contexto sintático, léxico ou 

expressivo. A categorização pode se dar através do isolamento dos elementos (inventário) ou 

pela fragmentação dos elementos, a fim de organizar as mensagens transmitidas (classificação). 

A análise de conteúdo permite a codificação do material, uma vez que se faz necessário a 

apropriação de dados, posteriormente a sua categorização, agilizando o processo de 

interpretação dos dados coletados (BARDIN, 2016).  

Além desse processo de categorização, feito a partir do manuseio das mensagens, de 

forma manual, recorreu-se também ao uso de software que apoia a análise de conteúdo, o 

IRAMUTEQ, desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009). Trata-se de um programa cujo objetivo 

é realizar a análise quantitativa a partir dos dados qualitativos, ao qual sua programação 

operaciona desde análises textuais mais simples, como a construção de tabelas baseados em 

cálculo de frequência de ocorrência de palavras: 



Este programa informático viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, 
desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica (cálculo de frequência de 
palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, análises 
de similitude). Ele organiza a distribuição do vocabulário de forma facilmente 
compreensível e visualmente clara (análise de similitude e nuvem de palavras) 
(CAMARGO e JUSTO, p. 515, 2013). 
 

Esse software permite uma série de análises quantitativas através do teste qui-quadrado 

(χ2), que estipula quanto menor valor do qui-quadrado representa uma menor relação entre as 

variáveis, validando matematicamente os dados qualitativos (SOUZA et al, 2018). 

Para a construção do CDH, foi necessária realização de três etapas: preparação e 

codificação das entrevistas, a construção do CHD e a interpretação dos dados gerados 

(CAMARGO e JUSTO, 2013; SOUZA et al, 2018). A partir da transcrição do texto, faz-se 

necessário realizar adaptações do material para que consiga ser analizado, posteriormente o 

material deve ser codificado para que cada entrevista possa ser compreendida como uma base 

de dados.  

Na construção do CHD, ao qual os segmentos de texto foram classificados em função 

dos seus respectivos vocabulários, cujo conjunto desses segmentos é repartido em função da 

frequência das formas reduzidas (CAMARGO e JUSTO, 2013; SOUZA et al, 2018).  

A interface possibilita que o agrupamento das palavras ocorra de acordo com a análise 

estatística de seu aparecimento, associada a análise qualitativa. As entrevistas são denominadas 

como Unidade de Contexto Inicial (UCI), que servirão para compor as Unidades de Contexto 

Elementar (UCE), ou segmentos de texto que compõem cada classe, são obtidas a partir das 

UCI e apresentam vocabulário semelhante entre si e diferentes das UCE das outras classes 

(CAMARGO e JUSTO, 2013; SOUZA et al, 2018).  

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unicid com aprovação sob o 

CAEE nº 00204518.7.0000.0064. Todos os participantes assinaram o TCLE. Para se evitar o 

reconhecimento das falas dos entrevistados, eles foram identificados como Joaquim (E1), Rui 

(E2), Sabrina (E3), Stefa (E4), Maria (E5), Rosa-María (E6), Edgard (E7) e Emília (E8). 

  



3.1 Cenário de Estudo 
 
 Ainda na década de 1980 sob responsabilidade da região de Taguatinga, surgiu uma 

invasão que ficou conhecida por Areal e no ano de 1989, ela foi regularizada – quadras pares 

QS 06 a QS 10. Desde então a área era coordenada sob a Região Administrativa (RA) de 

Taguatinga. Desde 2003, com a Lei Distrital nº 3.153/2003, surgiu uma nova RA, que ficaria 

sob responsabilidade de Águas Claras.  

 Águas Claras é a XX região administrativa do Distrito Federal e está situada entre as 

regiões de Taguatinga, Vicente Pires, Park Way, Guará, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. 

Segundo os dados da PDAD 2016, a população urbana estimada de Águas Claras é de 148.940 

habitantes. A região pesquisada refere-se a aproximadamente 15% da população da RA 

(CODEPLAN, 2016).  

 A área possuía no ano de 2016 uma população estimada de 22.255 habitantes, cuja maior 

parte era composta pode adultos jovens e adultos (52,12% da população), 10,9% da população 

de idosos acima de 60 anos e os 36,98% da população se crianças e adolescentes (CODEPLAN, 

2016).  

 Segundos os dados da pesquisa, foram observados que a população do Areal, cerca de 

14,3% não estudavam. Apresentaram o segundo maior setor frente aos estudantes de escolas 

públicas e de ensino integral, perdendo apenas em números absolutos para o setor de 

Arniqueiras - região agrícola. O setor possui um baixo nível de escolaridade e renda quando 

comparado com as demais localidades, o que pode sugerir maior vulnerabilidade para a 

população (CODEPLAN,2016). 

 Foi realizado contato com a Secretaria de Educação do Distrito Federal para que fosse 

disponibilizado a lista de escolas participantes do PSE do ano vigente da pesquisa. A seleção 

da escola se deu por conveniência do pesquisador, uma vez houve o contato com algumas 

escolas e unidades de saúde para que se obtivesse êxito em sua pesquisa. 

 

3.2 Escola  

 
 Em meados da década de 80, na cidade de Taguatinga, surgiu uma invasão que ficou 

conhecida por Areal, esta área da invasão, no ano de 1989, foi regularizada, à época as quadras 

para QS 06, QS 08 e QS 10, atualmente há outras quadras incorporadas à região do Areal/ 

Águas Claras. Diante do crescimento, regularização e da necessidade da região, a Escola Classe 

Educar para Viver (nome fantasia), foi fundada, oficialmente, no dia 09 de novembro de 1988. 



A Escola Classe funcionava em estrutura provisória no início da década de 1980. No ano de 

2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental conforme Portaria nº 

324/2009 de 21/08/2009. Atualmente atende estudantes do 6º aos 9º anos do ensino 

fundamental, nos turnos matutino e vespertino totalizando 18 turmas. 

 A unidade foi credenciada pela Portaria 53/91, Resolução 2464/99 do Conselho Diretor 

de Educação da SEEDF, pertencendo à RA – XX – Águas Claras e supervisionada pela 

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. A escola possui uma estrutura de 11 salas de 

aula, sala da direção, sala dos professores e coordenação, uma pequena sala para mecanografia 

e para o Serviço de Orientação Educacional, quadra de esporte coberta, pequena quadra de vôlei 

descoberta com piso cimentado, um refeitório, cozinha, uma pequena sala de leitura com acervo 

reduzido, uma sala de recursos para atendimento dos alunos, dois banheiros de uso exclusivo 

dos alunos, três banheiros para os servidores, um banheiro adequado para pessoas com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida, uma sala de secretaria e administrativo, uma 

sala usada para multimídia (vídeo/datashow) e também para os reagrupamentos interclasse 

(previsto nas diretrizes do 3º Ciclo), pátio coberto, pátio descoberto, área verde. 

 No PPP da unidade, observa-se preocupação por parte da equipe gestora frente as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes frente ao meio familiar e social que permeia a 

realidade escolar. A realidade social não é menosprezada pelos educadores e espera-se que as 

mudanças consigam aumentar a proximidade entre escola e família, diminuindo assim a evasão, 

problemas familiares e escolares. 
Os estudantes do CEF Educar para Viver, em sua maioria, possuem histórico de 
desajuste familiar, exclusão social, violência, toxicodependência, carência afetiva, 
abandono e discriminação. Tais especificidades incidem diretamente no 
funcionamento da escola, fomentando a agressividade, a evasão, o fracasso e a baixa 
estima dos alunos. Além desses problemas percebe-se a pouca participação dos 
pais/responsáveis na rotina de estudos dos alunos, o que dificulta a comunicação e a 
integração de todos os projetos, bem como o sucesso escolar do estudante. A escola 
nesse contexto surge como interlocutora da educação de valores que auxiliam na 
mediação de conflitos ou por meio do diálogo com o próprio estudante e fortalecendo 
a participação dos pais/responsáveis, promovendo assim uma mudança de postura e 
co-participação na educação dos nossos estudantes, resgatando os valores éticos, 
morais e a cidadania…. (PPP, CEF Educar para Viver) 
 

 No PPP2, observou-se a descrição de eixos de ações voltadas para a educação em saúde. 

 
2 No Projeto Político Pedagógico institucional (PPP), há uma série de atividades que podem estar relacionadas aos 
eixos de ação e propostas que estão indicadas na proposta do PSE. Entretanto, através das entrevisas realizadas 
com parte da equipe e da leitura do material, não foi possível identificar a intersetorialidade e construção coletiva 
entre escola e equipe de saúde das ações. 
 



Segundo o PPP de 2018, há propostas de ações na área da saúde sendo realizadas na escola, o 

que gera a conformidade perante a legislação do PSE. Entrentato não há evidências da 

partipação da equipe de saúde em seu desenvolvimento. 

 



Capítulo 4 – Discussão dos resultados 
 

4.1- Caracterização dos Participantes do Estudo 
 
 Foram entrevistados cinco professores, dois gestores da escola e um profissional da 

saúde. Em relação ao gênero, três entrevistados referiram ser do gênero masculino e os demais 

do gênero feminino. A idade variou de 38 a 48 anos, todos os profissionais são concursados e 

já estavam atuando em suas áreas pelo menos um ano na unidade. Para sua identificação foram 

dados nomes fictícios: Joaquim (E1), Rui (E2), Sabrina (E3), Stefa (E4), Maria (E5), Rosa-

María (E6), Edgard (E7) e Emília (E8). 

 

4.2 – Resultados advindos do tratamento feito com base no uso do IRAMUTEQ 

 

Procedendo à análise do software IRAMUTEQ, a partir da transcrição completa das 

entrevistas, o corpus textual, foram categorizadas as palavras identificadas com maior 

significância estatística para a elaboração das figuras construídas pelo programa para, e 

posteriormente, ser realizada a análise quantitativa dos dados qualitativos.  

O processamento do corpus foi realizado em 1 segundo e foram classificadas 7 UCE, 

das quais 312 foram aproveitadas, ou seja, 51,67 % do total do corpus. Para a construção do 

CHD, foram utilizados como critérios de uso de verbos, formas nominais e adjetivos. Foram 

retidos 270 segmentos dos 312, representando 89,42%, média acima dos 75% considerados 

ideais para um material ser analisado utilizando a CHD (CAMARGO e JUSTO, 2013). 

O programa também elaborou a divisão final das classes representada graficamente pelo 

Dendograma I (figura 3), que representa a ligação entre as classes, pois estão associadas entre 

si com uma cor diferenciada. 



Figura 3 - Dendograma I. 

 
Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

A partir desta classificação do programa, foi possível observar que as entrevistas foram 

categorizadas em seis classes distintas aos quais os eixos lexicais os agruparam. A classe com 

maior índice de palavras agrupas foi a 4 com 19. 

As classes foram denominadas: 

- Classe 1: reconhecimento da escola como campo de atuação do PSE 

- Classe 2: responsáveis do PSE 

- Classe 3: atuação do PSE 

- Classe 4: o que precisa melhorar 

- Classe 5: como se dá o funcionamento do PSE 

- Classe 6: responsabilidades do PSE 

- Classe 7: necessidades da educação em saúde 

Outro dado obtido com o software foi a categorização do Dendograma I filográfico, que 

permitiu trazer visualmente as palavras mais frequentes categorizadas pelo programa, conforme 

figura 4. Essa figura deve ser compreendida pela classificação estabelecida pelo próprio 

programa que agrega as palavras mais recorrentes das entrevistas por sua semelhança através 

de classes elencadas, que para as repostas das entrevistas, foram dividas em sete classes. 
 



Figura 4 - Dendograma I filográfico. 

 
Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

 A partir das palavras mais frequentes que apareceu em cada categoria foi possível 

realizar a classificação pelo autor das classes elencadas pelo programa. Após essa etapa de 

nomeação das categorias, pode-se obter a análise fatorial cartográfica frente a distribuição da 

frequência das palavras, como pode ser observada na figura 5. 

 Em relação ao observado na figura 5, na classe “as necessidades da educação em saúde 

(em rosa)”, depreendemos que houve um maior entendimento por parte dos entrevistados. Isso 

ocorre pela dispersão desta categoria frente às coordenadas x e y, o que proporcionou, 

estatisticamente, um maior isolamento entre às demais classes, não havendo uma mistura 

significativa de palavras entre elas. Tal observação não pode ser estendida à classe 

“reconhecimento da escola como campo de atuação do PSE (em vermelho)”, pois essa categoria 

se encontra isolada apenas na parte inferior do quadro. 

O entendimento das demais classes categorizadas não apresentou a mesma significância 

estatística, devido a aglomeração das palavras e à proximidade delas em relação a intersecção 

dos eixos, ocorrendo, muitas vezes, sobreposição das classes entre as palavras. Dessa forma, 

entende-se que apenas uma das sete classes categorizdas pelo IRAMUTEQ, teve maior 

representatividade estatística mesmo sendo analisada a partir de dados qualitativos, pela 

frequência das palavras identificadas. 



 
Figura 5 - Representação Fatorial das Palavras segundo as Classes 

 
Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

 
A última figura obtida do IRAMUTEQ, foi a nuvem de palavras, que se refere ao 

agrupamento das principais palavras a partir do corpus textual com seus critérios de análise 

estabelecido que identifica a frequência das palavras mais frequentes, como observado na figura 

6. 



Figura 6 - Nuvem de palavras 

 
Fonte: Próprio autor, 2019. 

 
 

 O uso do quantitativo promoveu uma outra categorização dos dados, demonstrando 

haver mesmo em um material limitado, várias classificações com uma frequência menor que 

8% entre elas. Dessa forma, tem-se que as classes foram construídas com frequências de 

palavras com uma boa aproximação entre elas. 

 A frequência das palavras dentro dessas classes, e seus respectivos contextos, permitiu 

a classificações dos eixos para a análise. Devido ao software ainda estar em processo de 

tradução para outras línguas e seu banco de palavras em construção, observou-se que ainda há 

falhas de tematização. Na figura 4, classe 2 foi identificado a palavra atar, que foi compreendido 

como uma variação do verbo e não como preposição até. 

A patir do teste χ2 foi observado uma clara percepção dos agentes burocratas que 

souberam identificar o reconhecimento da escola como um campo de atuação do PSE e a 

necessidade de se trabalhar a educação em saúde nas classes identificadas. Para as demais 

classes obtidas através do software não foi observada uma clareza entre palavras identificadas 

para se obter uma dispersão entre as demais classes, não demonstrando grande relevância 

estatisticamente entre elas.  

 A nuvem de palavras evidencia que há o entendimento que as palavras aula, sala e 

horário, são utilizados no campo escolar para definir o que, como e onde os conteúdos são 

transmitidos. Nessa perspectiva, pode-se interpretar que a compreensão dos agentes 

implementadores sobre o PSE se restringe ao ambiente de sala de aula. Entretanto, segundo a 

proposta de seu decreto, a implementação desse Programa deveria ocorrer também além dos 

muros escolares e atingir a comunidade (BRASIL, 2009).  

 

 



4.3 – Resultados advindos da classificação manual dos conteúdos  
 

Analisando os dados advindos das entrevistas com base na classificação manual dos 

conteúdos, sob inspiração de Bardin (1977), esta pesquisa chegou a quatro categorias a 

posteriori, mensagens que marcaram os discursos dos entrevistados sobre o PSE: conhecimento 

sobre o Programa; entrosamento, prioridade e coordenação; distribuição dos benefícios, 

reconhecimento e merecimento e recursos financeiros. 

 
4.3.1 - CONHECIMENTO SOBRE O PROGRAMA 
  

Segundo a literatura, o conhecimento sobre uma determinada política, por parte dos 

agentes implementadores, é um fator que favorece ao agente público a possibilidade de 

promoção da ação da forma adequada, uma vez que pode reconhecer as necessidades genuínas 

de mudanças (MAYNARD-MOOD e MUSHENO, 2003).  

Além desse aspecto, o conhecimento por parte dos agentes implementadores da política 

pela qual é responsável, mesmo que limitado, favorece e estimula sua implementação, conforme 

aponta Struyk (2007).  

Com base nas entrevistas, observa-se que, na escola na qual foi realizada a pesquisa, foi 

observado que os agentes implementadores do PSE possuem relativo conhecimento a respeito 

dos eixos temáticos de atuação do Programa. O que de certa forma corrobora a interpretação 

feita a partir do Iramuteq. 
O que eu entendo é que é um convênio firmado entre as duas secretarias visando a 
educação em relação a saúde, bucal, que eu já vi aqui, saúde bucal, também já 
presenciei a questão de educação sexual, uso de preservativo, também a questão da 
higiene bucal que eles fizeram, a questão de introdução a algum tipo de alimentação, 
do lanche, palestras de alimentação saudável também já presenciei (…) Porque a 
gente acaba falando muito sobre saúde com o aluno, alimentação saudável, situação 
de atividade física, sedentarismo, drogas, a gente sempre está atuando com o aluno 
(Maria).  
 
Da experiência que eu tenho de outras escolas e daqui, é um programa, uma parceria 
com a secretaria de saúde junto com a secretaria de educação, que a meu ver não é só 
uma ação preventiva, um programa de prevenção de saúde, mas muitas vezes eu 
também vejo um programa já mesmo de atendimento de imediato de alguma situação 
específica. É mais de prevenção, porque aqui a gente já teve aplicação de vermífugo, 
por exemplo, a gente já teve aqui situação de muitas vezes atendimento de anamnese 
de dermatologia, mas a gente também já precisou de alguns atendimentos de pronto 
atendimento, que também já funcionou aqui na escola, né? De precisar vir um médico 
aqui pra uma situação específica e atender determinada situação. Então, assim, eu 
acho o programa muito legal no sentido de atuar diretamente com a comunidade da 
região, mas muitas vezes eu também não sei se isso tem a amplitude que deveria ter, 
né? De atendimento, assim. Mas eu acho um programa muito legal, que você está 
trabalhando a interdisciplinaridade dentro da sala de aula e a realidade da comunidade, 
né? (Emília). 
 



Bem, o programa Saúde na Escola, no meu ponto de vista ele é um programa essencial, 
principalmente porque o adolescente, o jovem, ele vem menos na unidade básica de 
saúde. Em todo... Na realidade não só na unidade básica, mas como em todo o setor 
de saúde. Então ele funciona como integração ensino e saúde. Então, tentando fazer 
com que haja essa conscientização do jovem ainda no período escolar. Associa-se à 
isso, nós sabemos que grande parte dos problemas crônicos, problemas agudos, ou a 
falta de informação, inicia-se nessa fase da vida. Então, eu acredito que é um programa 
facilitador para que o jovem se torne um usuário mais consciente do seu papel na 
sociedade (Rui). 

 

 Nas falas acima é possível perceber agentes implementadores citando a perspectiva de 

integração entre saúde e educação que, de fato, segundo a legislação que desenha o Programa, 

é aspecto central. Essa intersetorialidade é citada conforme o artigo 3º do Decreto no 6.286 que 

institiu o programa e seus objetivos propostos do PSE (BRASIL, 2007). Entretanto na unidade, 

foi observado que os agentes não conseguiram implementar as ações conjuntas e coletivas como 

forma de ampliação do alcance das ações para gerar impactos significativos na vida dos 

estudantes e seus familiares (BRASIL, 2007).  

É possível identificar que o entendimento dos agentes implementadores acerca da 

intersetorialidade é limitada, uma vez que interpretam que as ações realizadas pela equipe de 

saúde referente as demandas escolares seriam suficientes para a complementariedade delas. 

Entretanto a intersetorialidade poderia ser compreendida através de visitas que poderiam ser 

feitas à escola para se avaliar as condições de saúde dos escolares, para que o planejamento 

fosse realizado entre os envolvidos, conforme Barbieiri e Norma (2017) e Brasil (2011b) 

sugerem. 

 Os trechos identificam as vulnerabilidades sociais enfrentadas pela comunidade e as 

ações realizadas são consideradas como forma de diminuir as desigualdades de acesso à saúde 

e as informações mais específicas de saúde com a integração entre escola e profissionais de 

saúde (FIGUEIRADO, MACHADO e ABREU, 2010; GRACIANO et al., 2015, TAVARES 

LEITE, et al., 2015). 

Há o entendimento de que a escola funciona como um mediador a fim de minimizar a 

fragilidade do aluno no acesso aos serviços públicos de saúde, fato que, para os agentes, pode 

comprometer seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Essa percepção corrobora a proposta 

que o MS que trouxe em seu primeiro material acerca do PSE (2009), essa perspectiva de ação 

como uma forma de abordar sua importância para a equipe de saúde.  

O conhecimento acerca do programa se mostrou limitado junto a alguns entrevistados, 

sem uniformidade das informações tal qual ocorreu nas pesquisas sobre o PSE realizados por 

Baggio et al (2018) e Tavares Leite et al (2015). Não foi encontrado na literatura, pesquisas 



realizadas os profissionais de saúde e de educação concomitantemente, algo que poderia trazer 

mais contribuições para este trabalho. 

  A pesquisa de Tavares Leite et al (2015) ocorreu com um grupo de professores, os quais 

trouxeram uma percepção de objetivos do PSE voltados à saúde bucal, saúde sexual e 

reprodutiva e alimentação. Esta pesquisa também mostra agentes implementadores com o 

mesmo tipo de compreensão.   
(..) eu já vi aqui [na escola], saúde bucal, também já presenciei a questão de educação 
sexual, uso de preservativo, também a questão da higiene bucal que eles fizeram, a 
questão de introdução a algum tipo de alimentação, do lanche, palestras de 
alimentação saudável também já presenciei (Maria). 

 

Nesta pesquisa, os agentes implementadores citam o foco do PSE sobre os adolescentes 

e jovens, com variadas ações que podem ser realizadas como promoção e prevenção à saúde. 

De fato, segundo o desenho do Programa, essas foram algumas das ações que podem ser 

realizadas na perspectiva do PSE em ambiente escolar, que podem ser pactuadas entre a escola 

e a UBS com a assinatura do Termo de Compromisso considerando-as como ações prioritárias 

a serem trabalhadas na instituição escolar (BARBIERI e NOMA, 2017).    

 Embora os agentes implementadores denotem relativo conhecimento sobre o PSE, a fala 

de Rui aborda uma questão que pode interferir em processos formativos: o fato da comunicação 

sobre as ações do Programa vir acompanhado, segundo ele, de um tom impositivo. Essa 

imposição evidenciada por Rui, também foi observada nas pesquisas que foram realizas Baggio 

et al (2018) e Tavares Leite et al (2015), que apontaram que seus entrevistados, os enfermeiros 

e professores, entenderam que a falta de explicações frente ao Programa podem gerar 

dificuldade do entendimento da proposta para sua implementação. Ou seja, há indícios de ruído 

no modo como o PSE é explicado nas escolas. Outras pesquisas seriam necessárias para trazer 

mais conhecimento sobre essa questão.  

A análise integral das entrevistas identificou uma relação intersetorial presente entre a 

escola e a UBS, com diferentes intensidades nas interações estabelecidas. Essa intensidade das 

relações pode estar relacionada tanto a aspectos de colaborações que existiram ao longo do 

tempo, quanto pela construção coletiva das ações entre as duas áreas, a depender da participação 

de cada entrevistado no processo de implementação da política (CRUZ, 2017; CUNNIL-

GRAU, 2016). 

Foi observado um desconhecimento/desinteresse sobre como se deu a elaboracão do 

planejamento das atividades desenvolvidas na escola foram observados nas respotas dos 



entrevistados quando questionados sobre os temas abordados nas ações entendiam sendo 

relacionadas ao PSE. 

 Os fato de os burocratas de rua não se manifestarem quanto a alguns aspectos do 

desenho do programa, como os eixos nos quais as ações podem ser realizadas, os temas que 

podem ser trabalhados e aqueles pactuados no Termo de Compromisso, podem denotar que não 

houve uma discussão adequada para que a proposta da participação no Programa fosse 

amplamente debatida e aceita, tanto pela UBS quanto pelo CEF.Talvez haja o reconhecimento 

da importância, mas devido a realidade não ser considerada durante o planejamento do 

Programa, seu processo de implementação pode a vir se tornar diferente daquele esperado, tal 

qual refere Oliveira (2012). Esta pesquisa denota, portanto, que há compreensão de parte dos 

aspectos que devem conformar a execução do Programa. E que seria necessário ampliar o 

entendimento no que concerne a outros elementos também relevantes. 

 
4.3.2 - ENTROSAMENTO, PRIORIDADE E COORDENAÇÃO 

 

Os dados das entrevistas indicam que não há um bom entrosamento entre as equipes, e 

que não estão claramente estabelecidas as prioridades de ação do Programa na escola. 

Segundo Cavalcanti et al (2015), a intersetorialidade deveria ser um entendimento das 

partes envolvidas, o que seria uma consequência de um bom entrosamento da equipe. 

Entretanto, na unidade analisada, não foi possível observar tal êxito, tal como pode ser visto na 

fala de Rui: 
Tanto a escola como a equipe de saúde, eles ficam resistentes. A escola por enxergar 
que a equipe é mais um trabalho, tanto a equipe por enxergar que a escola é mais um 
trabalho. Então, se você não tiver uma abertura, uma vinculação, uma criação de um 
vínculo, acaba que você só faz as demandas tidas como essenciais e você não tem uma 
penetração na escola (Rui). 
 

Os trabalhos de Baggio et al (2018), Brasil et al (2017) e Penso et al (2013) ressaltam 

que a área da saúde tem uma visão acerca da coletividade, que muitas vezes dificulta um bom 

trabalho, pois as demandas de serviço numa escola são diferentes das demandas que se observa 

em unidades de saúde. E afirma ainda que a falta de comunicação entre as partes dessas 

diferentes áreas, educação e saúde, acaba gerando uma tensão entre elas.  

Nessa consideração de Rui, pode haver o entendimento de que houve certo desconforto 

e incômodo no processo de implementação da política, fato que também pode ser observado na 

pesquisa feita por Baggio et al (2018). A partir de entrevistas realizadas com enfermeiros sobre 

o processo de implementação do PSE, em seu início de implantação, este foi um sentimento 

levantado pela equipe entrevistada.  



A falta de entrosamento pode ser evidenciada pela fragmentação das ações, devido a 

falta de boa comunicação e entrosamento entre as equipes (SOUSA, ESPERIDIÃO e 

MEDINA, 2017; TAVARES LEITE et al, 2015), tal qual deixa a desejar conforme a fala 

abaixo: 
Muitas vezes a gente não consegue fazer alguma coisa porque a gente tem que 
preparar algumas coisas pra eles virem aqui. Então, o que acontece muitas vezes: ah, 
a gente precisa fazer um programa aqui, mas tem que ter uma autorização. Ah, mas 
quem vai fazer a autorização? Vocês podem fazer autorização. Mas eu não vou 
construir uma autorização sozinha se eu não sei o que vocês vão fazer. Então, esse 
ano a gente melhorou mais a comunicação, a gente conversou, eu tirei a foto antes, 
mostrei mais ou menos como era a autorização, tirei foto, mostrei pra equipe pelo 
Whatsapp mesmo, falei: é assim que vocês querem, atendem o que vocês precisam? 
Ah, tá legal. Aí essas autorizações eles tinham que levar pra eles, né? (Emília). 
 

A falta de vínculo, como foi exemplificado nos trechos acima, também pode ser visto 

em todas as entrevistas realizadas. Não houve evidências na literatura que isso possa ser uma 

barreira que vai dificultar o processo de implementação. Cabe mencionar ainda, pela fala de 

Emília, uma intenção em melhorar a integração com a área de saúde para a execução do 

Programa. 

Todos os entrevistados citaram algum problema frente a intersetorialidade, pois da 

mesma forma como ocorre na literatura, não há o consenso entre os participantes sobre sua 

definição (FERREIRA e MEDEIROS, 2016). Esse não entendimento pode gerar prejuízos 

frente ao processo de execução das atividades e na falta de clareza nos planos operacionais, 

quando não há uma clareza dos papéis a serem desempenhados pelos agentes burocratas 

(BRASIL et al 2017, FERREIRA e MEDEIROS, 2016; LOTTA, 2018; MEDEIROS et al, 

2018; TAVARES e LEITE, 2015; OLIVEIRA, 2014; WU et al, 2014).   

Essa perspectiva de fragilidade na integração pode estar associada a falta de recursos 

humanos, uma barreira apontada pelos gestores e pelo enfermeiro, que gera um acúmulo de 

atividades e funções que deve ser cumpridos. Wu et at (2014) aponta que essa falta de recursos 

humanos está relacionada as barreiras operacionais relacionadas a falta de clareza nos planos 

operacionais, o que não discrimina o profissional que deverá ser responsável pela execução das 

atividades. 

 Esta escassez de recursos, está evidenciada nas pesquisas de Balla (2000), Baggio et al 

(2018), Brasil et al (2017), Cavacanti et al (2015), Medeiros et al (2018), Penso et al (2013), 

que corrobram que a equipe incompleta gera uma sobrecarga de trabalho que dificulta o 

processo de implementação da política. 

Embora o processo de relação interpessoal possa dificultar uma implementação exitosa, 

o próprio decreto que institui o programa estabele que devam ser realizadas ações conjuntas 



entre as áreas. Tal como mencionado anteriormente, para executar as ações, seria necessária 

abertura de espaço entre os campos para que as reais necessidades sejam identificadas, 

elencadas e trabalhadas, a serem definidas em comum acordo entre escola e UBS. 

Observa-se em falas de agentes implementadores da escola, uma expectativa de que o 

programa seja implementado com maior qualidade, uma vez que há o interesse de aprendizado 

por parte do agente frente a proposta de ação (STRUYK, 2007) e também a possibilidade de 

visualizar a capacidade de retorno frente às ações (MAYNARD-MOOD e MUSHENO), como 

refere Edgard: 
Eu acho que tem que ter até mais. Que é muito pouca, muito pouca inclusive. 
Acredito que é muito boa [a perspectiva do PSE], tem muita gente que não tem 
informação, nas aulas mesmos, em algumas aulas que são ministradas na minha 
disciplina, por exemplo, eu passo primeiros socorros pra eles, tem na minha 
disciplina, você vê que muitos não tem noção de quase nada. Alguns alunos não têm 
noção de nada a respeito saúde, você fala o nome de alguma doença que pode causar 
e eles não tem, tem uma noção muito vaga, muito pequena. Da educação básica, eu 
trabalho até o nono ano, né? Alguns não tem noção nenhuma. Então é interessante 
 

A literatura aponta a importância de envolver os agentes do nível de rua durante o 

processo decisório, pois eles terão em suas mãos, o poder de decidir ou não sobre o implementar 

das ações (FERREIRA e MEDEIROS, 2016; LIPSKY, 2010; MEDEIROS et al, 2018; 

OLIVEIRA, 2014; WU et al, 2014).  
Acho que elas deveriam ter conversado um pouco mais com os professores, deveriam 
ter perguntado da realidade dos meninos, o que a gente poderia ajudar elas falando se 
aluno X precisar de alguma coisa, acho que deveria ter sido um pouco mais comentado 
com a gente, dividir as experiências, coisa que não foi (Sabrina). 
Nós somos avisados das datas que porventura eles viriam a escola e a gente adapta 
nosso planejamento, no caso de sala de aula, como professor a gente se adapta, mas a 
gente e somente comunicado das datas (Maria). 
 
E aí quando você recebe uma equipe de saúde com muito pouco tempo para ajustar e 
você “atrapalha” o pedagógico do professor, há uma resistência da equipe de 
professores, porque: poxa, porque não me avisou antes, eu tinha me programado pra 
isso e pra isso, reservava aquela aula pra isso aqui. Então quando a equipe de saúde 
não vem com muita antecedência verificar o planejamento da escola, aí acaba gerando 
essa.... Fica uma situação ruim pros professores, ficam incomodados (…) (Emília). 
 

 Os dados indicam ainda haver problema na capacidade de coordenação de rede, com 

tomada de decisões lentas (WU et al, 2014). Ademais combinados entre as partes efetivamente 

não acontecem: “Só sei te dizer que muitas vezes eram marcadas coisas que não aconteciam” 

(Joaquim). 

Uma das prerrogativas após a adesão ao PSE se refere à necessidade de alterações no 

PPP para a sua definição. Após acesso ao PPP do CEF, observou-se a criação de um projeto 

intitulado como Projeto "Meu corpo minha vida”, ao qual há a citação explícita do programa 

em sua participação sem o apoio da UBS.  



 Observa-se, portanto, segundo os entrevistados, que o programa ainda não permitiu uma 

boa integração entre os participantes, ora os agentes implementadores da escola não se abrem 

para isso, ora os da saúde limitam a interação. No entanto, esperam que haja uma melhor 

comunicação entre as partes, para que os maiores beneficiados sejam os estudantes. 

Mesmo não sendo um programa em que seja evidente o processo contínuo da assistência 

e uma boa comunicação entre as duas partes envolvidas, seis entrevistados conseguiram apontar 

mudanças positivas nos comportamentos dos alunos frente às ações desenvolvidas na escola. 

Mas há também relatos indicando que determinadas situações impedem mudanças positivas: 

falta de continuidade, ações esporádicas e inadequação dos temas abordados.  

   
 
4.3.3 - DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS, RECONHECIMENTO E 

MERECIMENTO 

 

 Os dados das entrevistas indicam que os agentes implementadores do PSE realizam a 

distribuição dos benefícios que estão relacionados ao programa, que reconhecem a importância 

do Programa na unidade e identificam quem são aqueles beneficiários que têm o direito de seu 

recebimento devido à alta vulnerabilidade.   
Então, assim, eu tenho feito oficinas além do que eles fazem, eu por conta própria faço 
oficinas de orientação sexual, porque a gente vê que tem alunos que estão 
engravidando com 13, 14 anos de idade, que isso não é natural (Emília) 
 

Em conversa informal, alguns entrevistados reconhecem que a escola está em uma área 

com vulnerabilidade tanto de renda, quanto ao conhecimento preventivo, no caso de uma 

gestação. A preocupação de Emília não acontece apenas em sua RA, na pesquisa realizada por 

Penso et al, 2013, também realizada no Distrito Federal, contudo em outras regiões, afirma 

realizar uma abordagem muito significativa frente as orientações de educação sexual.  

O PSE afirma que a escola deve ser um local ao qual os alunos têm acesso a esse tipo 

de informação (BRASIL, 2009). Rosa-Maria reconhece que sua clientela precisa do contéudo 

oferecido pelo Programa. 
Porque esses adolescentes, a gente tem que ficar em cima, a gente vive numa clientela 
aqui, porque o pai não fica o dia inteiro com essas crianças, então tendo a palestra vai 
conscientizar esse aluno a ter uma higienização melhor da boca, dos dentes. Aí teve 
também uma época aqui uma palestra sobre alimentação saudável. 
 

Emília e Joaquim também ratificam essa compreensão de que os alunos efetivamente 

precisam dos contéudos propostos pelo PSE. E, em sua visão, a escola se abre para que os 

beneficiários efetivamente tenham acesso. 



É a direção às vezes procura os agentes de saúde para fomentar esse tipo de palestra, 
ou até mesmo a questão de alguns alunos necessitando de alguma consulta, até uma 
consulta, em oftalmo, psicólogo (Emília). 
 
A minha participação é com relação à promover o espaço, garantir o espaço pra que 
o programa seja passado aos alunos e, assim, a gente oferece o que a escola tem 
também, né? De questão de material, o que precisar, som e tudo, a gente sempre tá... 
Datashow, a gente tá sempre disponibilizando. A gente vê a necessidade. O que quê 
vai ser feito naquele dia, naquela data e tudo, e a gente disponibiliza tanto o melhor 
espaço que a gente tem na escola como se a gente tiver a questão de equipamento 
também a gente, entendeu? A gente providencia (Joaquim). 

 
Mesmo com suas limitações de recursos materiais e locais mais aproriados, há 

motivação dos agentes implementadores para que as ações continuem sendo efetuadas dentro 

da unidade de forma a dar mais oportunidades aos beneficiários. Struyk (2007) refere que a 

motivação pode ser um dos fatores que influenciam positivamente o processo de 

implementação. 

Maynard-Mood e Musheno (2003) e Oliveira e Carvalho (2017) associam esses fatores 

motivacionais a capacidade de os agentes observarem o retorno frente às ações implementadas, 

como pontua a fala de Emília:  
Então, eu gosto muito quando o programa vem na escola, porque a gente fala da nossa 
demanda e que muitas vezes tem professor que tem dificuldade de falar. 
Principalmente quando e gravidez na adolescência, quando e higiene pessoal em que 
você tem que falar da situação muito íntima do aluno. Tem professor que não 
consegue ter o tato pra falar, então essa integração é legal quando vem alguém de fora, 
que é da área da saúde e orienta o aluno como se fosse orientar todos, mas ele sabe 
que pra aquele aluno é direcionado. Mas a gente conversa, né? Com discrição e fala: 
a gente precisa que você chame aquele aluno, conversar um pouco mais, explicar um 
pouco além. Então essa interação é muito legal. Eu gosto muito. (…) Já percebi 
quando, literalmente, falando de higiene. É muito perceptível. Quando e higiene na 
adolescência, higiene pessoal mesmo. Agora nas outras eu não consigo perceber na 
discrepância mesmo, nossa, que mudança fez após tal oficina, tal atendimento, né? 

 

Ter uma boa resposta dos beneficiários do programa também se torna um elo ao qual o 

agente implementador pode ser incentivado a dar continuidade ao processo, pois ele consegue 

perceber as melhorias frente ao processo de execução da política (FERREIRA e MEDEIROS, 

2016; LOTTA, 2018; MEDEIROS et al, 2018; STRUYK, 2007).  
Em alguns já, não mudança de comportamento, mas mudança, assim, quando você 
vai abordar algum tema que tem ligação com isso, como a gente já sabe que foi 
abordado, já comentaram aqui com a gente nas reuniões coletivas, né? Nas 
coordenações nossas, então quando eu vou já auxiliar vocês viram isso lá? Eles 
falaram sobre o que? Eles comentam, em alguns casos a maturidade sobre algum 
assunto melhora. Quando é tratado esse tema a gente consegue perceber. Mas fora 
disso, como é abordado em disciplina, você não passa além do seu horário em sala de 
aula, não tem muito tempo pra tá conversando fora disso e voltando ao tema não, mas 
na aula realmente tem uma diferença quando o assunto tem a ver com a nossa matéria 
(Edgard). 
 



Penso (2013) refere que no processo de transição de faixa etária, de criança para 

adolescente, há a uma maior necessidade de informações devido às mudanças que os sujeitos 

vivenciam.  Fato que pode ser notado na fala de Rui: “aluno é muito carente, ele é muito ávido, 

ele é muito esponja, ele quer conhecer, ele quer participar”. Fato que reforça a percepção de 

Maynard-Mood e Musheno (2003) e Oliveira e Carvalho (2017), que refere que o agente 

burocrata associa o merecimento da política pública frente a motivação para a mudança do 

beneficiário. 

As entrevistas apontaram que os burocratas de rua têm o sentimento de estarem 

realizando algo pelos outros, como terem a possibilidade de tentar mudar a vida dos alunos. 

Na região onde está localizada a escola há um elevado grau de analfabetismo, violência 

e baixa renda (CODEPLAN, 2018; BRASÍLIA, 2017). Observa-se que os entrevistados 

reconhecem essa situação ao declararem que a escola pode servir como uma fonte de acesso 

aos serviços de saúde, que há o reconhecimento das necessidades genuínas da política aos 

beneficiários, no caso os escolares (MAYNARD-MOOD e MUSHENO, 2003; OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2017). 
Como a gente vê hoje na sociedade, a questão de saúde aqui dos nossos alunos é muito 
ruim. A questão do atendimento da rede hospitalar, nós temos alunos que necessitam 
de várias especialidades médicas e a gente às vezes procura o pai e o pai não tem 
acesso, o pai não tem condição financeira de seguir com o tratamento do filho, em 
termos de medicação, em termos de profissionais como psicólogos, psiquiatras, 
neurologistas (Rosa-María). 
 

 Dessa forma, há o entendimento por partes dos agentes burocratas que o local onde a 

escola está inserida é permeada por grande vulnerabilidade. Assim, tem-se que a educação 

oferecida dentro da escola é uma tentativa de mudar essa realidade. O reconhecimento da 

necessidade das atividades educacionais, de que suas ações são significativas para a vida dos 

estudantes e que as ações acontecem mesmo com limitação de espaço ou materiais, não se 

tornam impedimento para sua implememtação e espera-se que haja uma continuidade das ações.  

 

4.3.4- RECURSOS  FINANCEIROS  

 

nas entrevistas indicam que a burocracia do sistema governamental, tal qual a 

inexistência de um sistema organizacional e financeiro, dificulta o processo de implementação 

da política. 

Alguns obstáculos podem ser dispostos pelos burocratas de rua, de tal forma que podem 

acarretar em dificuldade na implementação das políticas públicas. Nas entrevistas, foi possível 

notar que um entrevistado evidenciou que os agentes envolvidos não tornam essa política como 



prioridade de ação, faltando para isso recursos necessários à implementação, um ponto que 

precisa ser melhorado no PSE (FERREIRA e MEDEIROS, 2016; WU et al, 2014). 
A facilidade seria maior se tivesse uma equipe maior e mais estruturada. Então, por 
exemplo, teve uma vez que, não sei se isso é muito natural da secretaria, naturalidade: 
a gente precisa tirar 300 cópias desse papel. E quem vai dar o papel? E quem vai dar 
a tinta? Então essas coisas estruturais são muito complicadas nas redes públicas, isso 
não facilita o nosso serviço (Emília). 
 

 Mesmo sendo um programa no qual estão envolvidos benefícios financeiros para 

aqueles que aderem ao programa, essa fonte é significativa para que seja um facilitador no 

processo de implementação. 



Considerações Finais 

 
Esta pesquisa teve por objetivo realizar uma investigação sobre a implementação do 

PSE numa escola pública.  Para tanto, fez-uso de abordagem qualitativa, com entrevistas 

realizadas junto a oito agentes implementadores do PSE e também a análise de documentos. 

Fez-se também uso do IRAMUTEQ, como modo alternativo de tratamento do conteúdo das 

entrevistas. 

O tratamento dos dados advindos do IRAMUTEQ mostraram que houve a validação do 

software frente aos dados coletados, com aproveitamento de 89,42% do material. Foram 

classificados em sete categorias de unidades elementares, cuja a diferença estatísticas das 

palavras de cada classe extraída foi pouco significativa. A interpretação possível foi de que os 

entrevistados possuem maior clareza sobre os aspectos do Program que se realizam na sala de 

aula e que reconhecem a relevância do programa para seu público-alvo.  

Do tratamento manual dos dados inspirada nas técnicas de análise de conteúdo de 

Bardin (2016), foram obtidas quatro categorias a posteriori. No que concerne ao conhecimento 

do Programa conclui-se que os agentes implementadores possuem um relativo conhecimento 

sobre o Programa que participam. Esse conhecimento se volta para alguns aspectos do que estão 

em conformidade com o Decreto nº 6.286, de 2007: articulação entre a escola e as UBS; 

diminuição das vulnerabilidades do campo de saúde; troca de informações sobre as condições 

de saúde dos estudantes; interdisiciplinaridade e desenvolvimento de ações frente aos campos 

de promoção a alimentação saudável, atualização do calendário vacinal, e promoção a saúde 

sexual e reprodutiva. Houve referências sobre a importância das atividades desenvolvidas que 

podem diminuir a vulnerabilidade dos estudantes frente ao conhecimento e acesso a saúde. 

Entretanto, outros focos não se fazem presentes nos discursos dos entrevistos, embora façam 

parte dos objetivos desenhados pelo Programa: não houve referência de ações frente aos eixos 

de atuação clínica e principalmente sobre a educação continuada. As ações realizadas estão 

muito mais voltadas aos educandos, enquanto a proposta do programa não limita a execução 

para essa população.  

Observa-se que os agentes implementadores reconhecem o público que mais necessita 

das ações do programa: adolescentes e jovens que vivem em situação de alta vulnerabilidade e 

convivem com problemas como drogas e gravidez precoce. E reconhecem também que os 

contéudos sobre os quais o Programa trata são benéficos para todos os adolescentes e jovens 

que, nessa etapa da vida, são como “esponjas”. Os agentes mostraram-se motivados frente à 



realzação de ações previstas no programa como palestras sobre assuntos que consideram muito 

relevantes e que, muitas vezes, não são tratados pelos professores. A literatura afirma que a 

motifivação é fato que incide no sucesso da implementação de uma política.  

Contudo, também foram pontuados ações e fatos ocorridos que demonstram que há 

algumas dificuldades a serem vencidas para que a implementação ocorra de maneira mais 

naturalmenente como: a comunicação mais adequada, um estabelecimento de vínculo entre as 

áreas, a falta de recursos organizacional e financeiro.  

As barreiras elencadas pelos entrevistados se referem a uma instersetorialidade 

inexistente entre as áreas envolvidas e uma coordenação que não deixa claro aos integrantes 

como funciona sua participação no processo de seleção e execução das propostas de educação, 

gerando uma fragilidade na implemetação do Programa.  

Melhorar as relações interpessoais e a comunicação intersetorial é fundamental para que 

as mudanças ocorram e haja um engajamento para que o público beneficiário seja superior as 

falhas do programa ou problemas pessoais. 

Sabe-se que é de responsabilidade das áreas atuarem conjuntamente para que os 

beneficiários consigam ser contemplados nesta política, então em um primeiro momento, 

auxiliar nas deficiências principalmente da UBS para fortalecer o vínculo saúde e escola, para 

associar a unidade de referência. 

Afirmam que a falta de recursos financeiros limita as possibilidades de desenvolvimento 

das ações do PSE. 

Este estudo encontrou poucas pesquisas realizadas sobre a implementação do PSE, um 

limite que dificulta a generalização dos achados desta pesquisa.  Poucos trabalhos conseguem 

relacionar o estudo de implementação da política, com as discrições do agente burocrata frente 

a esse programa, que é intersetorial.    

A partir da realidade presenciada no CEF Ensinar para Viver e a UBS que atuam em 

conjunto no PSE, foi sugerida a realização de um projeto de extensão para que as ações de 

educação, promoção e prevenção à saúde passem a ser executadas pelos discentes do UDF 

Centro Universitário no primeiro momento. Essa concepção se deu a partir da escuta ativa aos 

entrevistados que referiram não participarem do processo de seleção dos temas abordados pela 

equipe de saúde.  

Este projeto de extensão, que está sendo executado neste ano, elaborou um cronograma 

de ações a serem realizadas no começo do ano letivo no CEF, com os temas elencados 

considerados importantes para os professores da instituição. Pretende-se realizar capacitações 

junto aos estudantes, professores e se possível, para a comunidade. Dessa forma, espera-se 



diminuir as demandas iniciais da escola, garantir continuidade das ações e reduzir os ruídos 

pela falta de comunicação, melhorando, assim, o entendimento das partes em seus papéis de 

atuação no Programa.  
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ANEXO I 
 
Dados de Identificação 

Data de nascimento: ________________________ 

Função:_______________________________________ 

Tempo de exercício: (    ) UBS _______  (    ) Escola _______   

Em quantas turmas atua (se trabalha na escola):________________________ 

 

Roteiro de Entrevista 

 

 

1) O que você entende a sobre o Programa Saúde na Escola? 

2) Quem você acha que participa/ integra o Programa Saúde na Escola, dentro da escola e na 

unidade básica de saúde? Como o PSE é desenvolvido na escola? 

3) Qual sua participação na montagem do cronograma das visitas agendadas/programadas pela 

Equipe de Saúde da Família?  

4) Você pode escolher /decidir participar das propostas? Se você leciona em mais de uma 

turma você permitiu suas turmas participarem das atividades? 

5) Você se sente inserido no processo de integração saúde e escola?  

6) O que você acha dessa integração? 

7) Como a(s) pessoa(s)/equipe de saúde aborda(m) seus alunos nos temas propostos? Você 

participa no processo de escolha do tema? 

8) Onde e como acontecem as atividades? 

9) Você percebeu alguma mudança de comportamento por parte dos alunos, nos temas já 

abordados pela equipe de saúde? Quais? 

10) O que acredita que poderia melhorar na relação ou na forma de abordagem da equipe de 

saúde, seja para os professores ou alunos? 

11) Qual sua relação com a escola/ UBS? O que poderia ser melhorado? 

12) Como é construido o cronograma de atividades dentro da escola? 

13) Quais temas que gostaria que fosse trabalhado na sua escola com os alunos? E com os 

professores? 

 


