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Docente do Programa de Pós

RESUMO 
 
A seguinte pesquisa descrita, trata
analisar a incidência do tema Educação em Saúde (ES) em cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas brasileiros e a forma como este tem sido investigado neste nível d
Ensino. Embora saibamos que as instituições de ensino, em geral, constituem
importantes espaços para desenvolver ações de saúde, é preciso investigar como os futuros 
professores estão sendo preparados para abordar a ES nas escolas e, ainda, como se
constitui a organização curricular dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, afinal, 
apesar da ES apresentar linhas transversais, dentro das escolas, a disciplina responsável 
por abordá-la tem sido a de Ciências. Para a busca de dados, selecionam
propostos pela Capes com Qualis A e o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências (XII ENPEC, 2019), considerando somente a última edição, tendo em vista que 
pesquisas anteriores já apresentam análises acerca da ES nas demais ediçõe
Utilizamos como descritores, na seleção dos artigos, os termos: educação em saúde, saúde, 
doença, escola, ensino de saúde, saúde escolar, atividades de educação em saúde, 
promoção da saúde e abordagens de saúde, que estavam presentes nos títul
chave e resumos dos respectivos artigos selecionados. Para realização da pesquisa 
seguimos as três etapas de análise de conteúdo. Primeiramente, a busca e a leitura 
detalhada dos artigos com o intuito de demarcar e selecionar aqueles que abord
à nível Superior, bem como pesquisas realizadas em cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas, encontrando quatro artigos que constituiu o 
sequência, buscando explorar o material encontrado, construímos quadros, mapa
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A seguinte pesquisa descrita, trata-se de uma revisão bibliográfica, cujo propósito foi 
analisar a incidência do tema Educação em Saúde (ES) em cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas brasileiros e a forma como este tem sido investigado neste nível d
Ensino. Embora saibamos que as instituições de ensino, em geral, constituem
importantes espaços para desenvolver ações de saúde, é preciso investigar como os futuros 
professores estão sendo preparados para abordar a ES nas escolas e, ainda, como se
constitui a organização curricular dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, afinal, 
apesar da ES apresentar linhas transversais, dentro das escolas, a disciplina responsável 

la tem sido a de Ciências. Para a busca de dados, selecionam
propostos pela Capes com Qualis A e o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências (XII ENPEC, 2019), considerando somente a última edição, tendo em vista que 
pesquisas anteriores já apresentam análises acerca da ES nas demais ediçõe
Utilizamos como descritores, na seleção dos artigos, os termos: educação em saúde, saúde, 
doença, escola, ensino de saúde, saúde escolar, atividades de educação em saúde, 
promoção da saúde e abordagens de saúde, que estavam presentes nos títul
chave e resumos dos respectivos artigos selecionados. Para realização da pesquisa 
seguimos as três etapas de análise de conteúdo. Primeiramente, a busca e a leitura 
detalhada dos artigos com o intuito de demarcar e selecionar aqueles que abord
à nível Superior, bem como pesquisas realizadas em cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas, encontrando quatro artigos que constituiu o corpus da investigação. Na 
sequência, buscando explorar o material encontrado, construímos quadros, mapa
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se de uma revisão bibliográfica, cujo propósito foi 
analisar a incidência do tema Educação em Saúde (ES) em cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas brasileiros e a forma como este tem sido investigado neste nível de 
Ensino. Embora saibamos que as instituições de ensino, em geral, constituem-se em 
importantes espaços para desenvolver ações de saúde, é preciso investigar como os futuros 
professores estão sendo preparados para abordar a ES nas escolas e, ainda, como se 
constitui a organização curricular dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, afinal, 
apesar da ES apresentar linhas transversais, dentro das escolas, a disciplina responsável 

la tem sido a de Ciências. Para a busca de dados, selecionamos periódicos 
propostos pela Capes com Qualis A e o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências (XII ENPEC, 2019), considerando somente a última edição, tendo em vista que 
pesquisas anteriores já apresentam análises acerca da ES nas demais edições do evento. 
Utilizamos como descritores, na seleção dos artigos, os termos: educação em saúde, saúde, 
doença, escola, ensino de saúde, saúde escolar, atividades de educação em saúde, 
promoção da saúde e abordagens de saúde, que estavam presentes nos títulos, palavras 
chave e resumos dos respectivos artigos selecionados. Para realização da pesquisa 
seguimos as três etapas de análise de conteúdo. Primeiramente, a busca e a leitura 
detalhada dos artigos com o intuito de demarcar e selecionar aqueles que abordavam a ES 
à nível Superior, bem como pesquisas realizadas em cursos de licenciatura em Ciências 

da investigação. Na 
sequência, buscando explorar o material encontrado, construímos quadros, mapas mentais 
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e gráficos demarcando trechos e excertos desses artigos que evidenciassem a investigação 
em cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, propiciando assim a inferência dos 
resultados. A análise possibilitou que emergissem 2 categorias de anális
acerca da ES e Análise histórica da ES. A categoria Compreensões acerca da ES, presente 
em três dos quatro artigos analisados, apresentou compreensões, entendimentos e 
percepções acerca da ES, mostrando a necessidade de entender as compreen
de determinada temática com mais detalhes, uma vez que, quando as pesquisas estão 
conectadas aos espaços de Ensino, é possível ter acesso aos saberes que permeiam a 
formação docente. Já a categoria Análise histórica da ES, presente em apenas um
ressaltou uma investigação histórica que lançou mão de documentos com diretrizes 
reguladoras das áreas da Saúde e Educação, documentos 
estudos do campo de ES com a finalidade de argumentar a pertinência da questão da s
na Formação de Professores. Com base nos dados obtidos, podemos afirmar que as 
investigações acerca da ES no nível superior ainda são escassas. Embora consideremos os 
resultados promissores, julgamos ser pertinente a investigação da ES a nível superio
reconhecendo limitações e ouvindo diferentes pontos de vista, de modo a adequar as 
abordagens da ES a partir de novos enfoques e perspectivas para futuros professores. 
Assim, julgamos ser pertinente verificar o currículo na formação de professores de Ci
Biológicas. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Currículo; Ensino Superior.
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e gráficos demarcando trechos e excertos desses artigos que evidenciassem a investigação 
em cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, propiciando assim a inferência dos 
resultados. A análise possibilitou que emergissem 2 categorias de anális
acerca da ES e Análise histórica da ES. A categoria Compreensões acerca da ES, presente 
em três dos quatro artigos analisados, apresentou compreensões, entendimentos e 
percepções acerca da ES, mostrando a necessidade de entender as compreen
de determinada temática com mais detalhes, uma vez que, quando as pesquisas estão 
conectadas aos espaços de Ensino, é possível ter acesso aos saberes que permeiam a 
formação docente. Já a categoria Análise histórica da ES, presente em apenas um
ressaltou uma investigação histórica que lançou mão de documentos com diretrizes 
reguladoras das áreas da Saúde e Educação, documentos produzidos em conferências e 
estudos do campo de ES com a finalidade de argumentar a pertinência da questão da s
na Formação de Professores. Com base nos dados obtidos, podemos afirmar que as 
investigações acerca da ES no nível superior ainda são escassas. Embora consideremos os 
resultados promissores, julgamos ser pertinente a investigação da ES a nível superio
reconhecendo limitações e ouvindo diferentes pontos de vista, de modo a adequar as 
abordagens da ES a partir de novos enfoques e perspectivas para futuros professores. 
Assim, julgamos ser pertinente verificar o currículo na formação de professores de Ci
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e gráficos demarcando trechos e excertos desses artigos que evidenciassem a investigação 
em cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, propiciando assim a inferência dos 
resultados. A análise possibilitou que emergissem 2 categorias de análise: Compreensões 
acerca da ES e Análise histórica da ES. A categoria Compreensões acerca da ES, presente 
em três dos quatro artigos analisados, apresentou compreensões, entendimentos e 
percepções acerca da ES, mostrando a necessidade de entender as compreensões acerca 
de determinada temática com mais detalhes, uma vez que, quando as pesquisas estão 
conectadas aos espaços de Ensino, é possível ter acesso aos saberes que permeiam a 
formação docente. Já a categoria Análise histórica da ES, presente em apenas um artigo, 
ressaltou uma investigação histórica que lançou mão de documentos com diretrizes 

produzidos em conferências e 
estudos do campo de ES com a finalidade de argumentar a pertinência da questão da saúde 
na Formação de Professores. Com base nos dados obtidos, podemos afirmar que as 
investigações acerca da ES no nível superior ainda são escassas. Embora consideremos os 
resultados promissores, julgamos ser pertinente a investigação da ES a nível superior, 
reconhecendo limitações e ouvindo diferentes pontos de vista, de modo a adequar as 
abordagens da ES a partir de novos enfoques e perspectivas para futuros professores. 
Assim, julgamos ser pertinente verificar o currículo na formação de professores de Ciências 


