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RESUMO

Esta pesquisa assumiu como objetivo geral  analisar conceitos e práticas de saúde

presentes na proposta pedagógica do Núcleo de Educação Infantil - Paulistinha da

Universidade Federal de São Paulo à luz dos documentos oficiais de Educação. O

referencial teórico que sustentou este trabalho abrange os conceitos e concepções

de saúde, a saúde do escolar e a educação em saúde. A metodologia privilegiada foi

de natureza qualitativa por meio de uma pesquisa documental que envolveu doze

documentos oficiais, entre eles a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a

Constituição Federal do Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Infantil  e  os  Indicadores de  Qualidade  para  a  Educação  Infantil.  Também foram

selecionados o Plano Escolar Anual e o Regimento Escolar do Núcleo de Educação

Infantil  da  Escola  Paulistinha  de  Educação  (NEI-Paulistinha).  Os  dados  obtidos

foram submetidos à análise temática de conteúdo, após aprovação pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da UNIFESP. Nos documentos oficiais observou-se como eixo

central o “direito à saúde”, a partir deste eixo emergiram as seguintes dimensões:

promoção da saúde; desenvolvimento integral; relação cuidar/educar; segurança e

proteção como fatores de saúde. Nos documentos do Núcleo de Educação Infantil

-Paulistinha, nota-se, além da ênfase no contexto de saúde no qual  a escola se

insere, também uma visão da instituição de que a educação infantil  deve possuir

como  alvo  principal  proporcionar  à  criança  a  possibilidade  de  se  desenvolver

plenamente  como  pessoa.  Em  consonância  com  o  cenário  de  revisão  dos

documentos  institucionais,  a  presente  pesquisa  teve  como  produto  um  relatório

técnico que privilegia possibilidades de avanço e consolidação do cuidado à saúde

do escolar na construção da proposta pedagógica do NEI-Paulistinha.

Palavras chave: Educação infantil, Saúde, Saúde escolar, Direito à saúde



ABSTRACT

This research had as its main objective the analysis of health concepts and practices

in the pedagogical project of the Early Childhood Education Center Paulistinha of the

Universidade Federal de São Paulo (University of São Paulo) taking into account the

official guidelines for education. The theoretical basis in which this research is based

embraces  the  concepts  of  health,  school  children’s  health  and  health  education.

Qualitative methods were used in this research and through the documental research

nine official documents were analyzed, among those the Federal Education Guideline

Law  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional),  the  Brazilian  Federal

Constitution, the Curricular Parameters and Guideline for Early Childhood Education

(Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil) and the

Quality Indicator for Early Childhood Education. Two school documents were also

analyzed:  the  school  academic  plan  and  the  school  statute.  The  data  collected

underwent a thematic content analysis. This research was approved by the Research

Ethics Committee  of  the University  of  São Paulo.  In  the  official  documents  were

observed  as  a  central  theme  the  “right  to  health”,  from  which  the  following

dimensions  were  highlighted:  promotion  of  health;  global  development;  relation

between  care  and  education;  safety  and  protection  as  health  factors.  In  the

documents from the Early Childhood Education Center Paulistinha it was possible to

observe that  besides the  emphasis  on  the  health  context  in  which the  Center  is

situated there is also the comprehension of the full  development of children as a

person as an institutional goal. As a result of this research a technical report that

highlights  improvements  on  school  children’s  health  was  produced  in  order  to

contribute  in  the  production  of  the  new  pedagogical  project  of  NEI-Paulistinha,

process through which the school is in at the moment.

KEY-WORDS:  EARLY  CHILDHOOD  EDUCATION;  HEALTH,  SCHOOL  HEALTH,  RIGHT  TO

HEALTH



1 INTRODUÇÃO 

[...] professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por
amor.  Educador,  ao  contrário,  não  é profissão;  é  vocação.  E  toda
vocação  nasce  de  um  grande  amor,  de  uma  grande  esperança
(ALVES, 2000, p. 15)

Educar  é  um  ato  de  amor.  Envolve  preparação,  dedicação  e  esperança.

“Quem ama cuida”, é o que enfatiza com sabedoria o dito popular. Pensamentos

assim me levaram a refletir sobre o ato de ensinar como uma forma de amar, de

ensinar a viver e de ensinar a ter uma vida melhor por que simplesmente se quer

cuidar, se quer ver o outro bem. 

Neste ato o outro sempre tem um lugar de destaque, ele é objeto do amor

daquele  que  educa.  Ele  é  alvo  das  intenções  que  o  primeiro  possui  de  vê-lo

transformado, crescido, preparado, independente. 

Considerando  que  o  processo  de  educação  em  saúde  tem  início  nos

primeiros  anos  de  vida,  seja  na  família,  na  escola  ou  em  outros  espaços  de

formação, intencionalmente ou não, gosto de observar quanto cuidado um bebê ou

criança necessitam haja  vista  toda a sua vulnerabilidade.  Isto  trouxe ainda uma

reflexão sobre quais saberes são necessários para executar essa tarefa. Afinal a

criança  precisa  ser  alimentada,  protegida,  acalentada  e  cuidada  em  todos  os

aspectos.

Cada ação pode ser realizada a princípio, mecanicamente, instintivamente,

principalmente no ambiente escolar. No entanto, quando se espera que o conjunto

delas favoreça o desenvolvimento humano em sua totalidade, este ato pressupõe

não somente amor, mas também competência. Mergulhada nestas ideias e motivada

pelos sonhos da educação, foi  que iniciei  o curso de licenciatura em Pedagogia,

concluindo-o  no  ano  de  1998,  pela  Universidade  Guarulhos,  no  estado  de  São

Paulo. Em 1993 me tornei servidora pública federal e atuei na área administrativa do

Departamento de Psiquiatria da UNIFESP por 15 anos aproximadamente, quando

em 2008 tive o privilégio e a oportunidade de me agregar à equipe do CEDESS

(Centro  de Desenvolvimento do Ensino Superior  em Saúde)  e foi  lá  mesmo,  ao

cursar  a  Especialização “Educação em Saúde”,  iniciada em 2009,  que me senti
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ainda mais motivada a retornar ao universo da educação, no qual todos os atores

estão sempre aprendendo.

 Por  estar  afastada  há  tempos  da  área  educacional,  esse  período  foi

fundamental e “espantou muitos fantasmas”. A vontade de participar e aprender, de

influenciar  e  ser  influenciada,  de  ampliar  horizontes,  me impulsionou nesta  nova

etapa. Conforme inspira Paulo Freire (2000, p. 43): “Ninguém educa ninguém; como

tampouco  ninguém  educa  a  si  mesmo;  os  homens  se  educam  em  comunhão,

mediatizados pelo mundo”.

Essa trajetória abriu novos caminhos e me conduziu a aceitar e assumir em

2013, a direção da então denominada Escola Paulistinha de Educação, a convite da

Reitoria  da  UNIFESP.  Esta  escola  é  de  fato  um  lugar  singular,  com  diversas

peculiaridades e é neste cenário o qual trabalho atualmente. Trata-se de uma escola

de educação básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental – ciclo I).

 A Escola Paulistinha é vinculada à Reitoria da Universidade Federal de São

Paulo – UNIFESP e passou a chamar Núcleo de Educação Infantil (NEI-Paulistinha),

pela Resolução nº 102 de 11 de junho de 2014. Sua sede está localizada na zona

sul da capital paulista. A mesma atende aos filhos dos funcionários do Hospital São

Paulo e dos servidores da Universidade Federal de São Paulo. 

Atualmente, esta instituição é mantida financeiramente pela UNIFESP e pela

SPDM, que é mantenedora do Hospital  Universitário  São Paulo (HUSP).  O NEI-

Paulistinha está inserido no Campus São Paulo da Universidade Federal de São

Paulo, o qual abriga a EPM (Escola Paulista de Medicina) e a EPE (Escola Paulista

de Enfermagem), dois grandes referenciais de saúde nas áreas de ensino, pesquisa

e extensão. 

Este  vínculo  a  um  cenário  de  atenção  à  saúde  aproxima  ainda  mais  a

realidade escolar das questões que envolvem o cuidado, a educação e a prevenção

em relação à saúde.

A escola possui cerca 500 alunos regularmente matriculados. Estas crianças

estão na faixa etária de 0 a 10 anos de idade aproximadamente.
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A educação infantil (EI) compreende as salas chamadas Berçários, Maternais

e Jardins (nomeados  Infantil I e II a partir do novo regimento escolar1), acolhendo

crianças de até 5 anos de idade.

No dia a dia da escola muitas tarefas cercam a rotina dos profissionais que ali

atuam.  Para  aqueles  que  trabalham diretamente  com a  faixa  etária  da  primeira

infância, nota-se que existe um desafio no que se refere ao envolvimento das ações

pedagógicas com o cuidado diário às crianças.

Neste  panorama  temos  um  espaço  educacional  que  funciona

simultaneamente  como creche  e  escola;  que  atende a  maioria  das crianças em

período integral, emergindo aí outro desafio.

No caso dos berçários e maternais, o tempo de permanência da criança na

escola ainda corresponde ao horário de trabalho da mãe ou do pai/responsável –

conforme o vínculo trabalhista.

         A Paulistinha, muitas vezes, é chamada como a “segunda casa” para diversas

crianças,  afinal  é preciso levar  em conta que estas permanecem em média oito

horas por dia na escola (há crianças que chegam a ficar até 12 horas), enquanto

seus pais e/ou responsáveis estão trabalhando.

O Plano Escolar  Anual  e  o  Regimento Escolar  constituem os documentos

internos que atualmente orientam o planejamento e a execução das ações de toda a

equipe  escolar.  O  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  da  escola  encontra-se  em

processo de construção.

Com base nos documentos supracitados, a equipe escolar tem se orientado

pedagogicamente por uma linha de ensino sóciointeracionista, com ênfase na vida

em sociedade, construída por meio da mediação e da relação com o meio. Ou seja,

uma abordagem que privilegia o pensamento de que a aprendizagem e a formação

ocorrem numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade, sendo estabelecida

por meio de experiências significativas nas quais as crianças são estimuladas ao

desenvolvimento de modo global (VYGOTSKI, 1978 apud VEER; VALSINER, 1999).

É  importante  ressaltar,  que  o  momento  atual  é  de  transição  e  busca  de

identidade para esta escola. Diversas mudanças estão ocorrendo na organização da

Paulistinha, entre elas, está a aprovação do novo Regimento Escolar, pautado em

1Aprovado no CONSU em 17/02/2016 e homologado em 01/04/2016)
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orientações recebidas do MEC e ainda na política de renovação e reestruturação

proposta pela Reitoria da UNIFESP.

Dentre  as  mudanças,  a  escola  passou  a  atender  também  crianças  da

comunidade em geral e não apenas os filhos dos servidores e funcionários.

Tenho participado ativamente deste processo desde que iniciei meu trabalho

na direção do NEI-Paulistinha. Isso tem sido muito estimulante profissionalmente e

tem me permitido experimentar uma maior aproximação aos desafios da educação

em minha prática. 

Esta inserção me permite olhar mais cuidadosamente para o contexto escolar,

sua realidade e necessidades existentes em várias dimensões, incluindo a saúde.

Neste sentido, algo que me instiga e inquieta é a relação entre o ensino e o cuidado

com as crianças, especialmente aquelas matriculadas na EI, ou seja, aquelas que

são ainda muito pequenas e desde os seus primeiros meses de existência já vivem

a rotina escolar. 

Tenho sido impulsionada a refletir sobre os processos intencionais (ou não)

que  envolvem  todo  o  movimento  educacional  dessas  crianças,  bem  como  o

envolvimento e a relação de suas famílias, de modo singular na questão da saúde.

Esta reflexão se torna ainda mais pertinente considerando que a grande maioria do

público que compõe a comunidade escolar, (funcionários, colaboradores, familiares

e, principalmente as crianças que são o centro da instituição de educação infantil),

está  inserida  num  campus  universitário  com  foco  na  saúde,  com  tradição  de

excelência no cuidado e serviço nesta área.

Estas  observações  também  despertam  a  atenção  e  os  sentidos  para  o

ambiente  escolar  como  lugar  onde  a  vida  acontece.  Lugar  de  convivência,  de

formação, de vínculos. Lugar de interação, de atenção, de crescimento, de cuidado

e, portanto, lugar de saúde. E esta não é algo à parte, mas é algo que faz parte.

Por isso, estes pensamentos provocam ainda, indagações a respeito do que

se espera da escola e do processo educacional no tocante ao que é recomendado

pela legislação para a educação infantil, e mediante o que está preconizado por ela,

impelindo-nos a buscar respostas, ferramentas e maneiras para aperfeiçoar a prática

e transformar a realidade.
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Atentar  para  as  vertentes  do  binômio  saúde  –  educação  no  contexto  do

ensino infantil,  portanto,  implica não somente em conhecer as políticas públicas,

orientações e direcionamentos que o norteiam, mas também atuar na perspectiva de

incorporar  a  educação  em  saúde  nos  processos  escolares,  de  modo  que  este

caminho venha proporcionar a quebra de paradigmas nesta questão.

Compreender os pressupostos legais que orientam as práticas de saúde na

educação infantil, bem como delinear a forma como este processo tem ocorrido em

termos de proposta e ação pedagógica sistemática no NEI-Paulistinha, envolve uma

série de investigações relevantes tanto para a prática profissional  quanto para a

produção de conhecimento neste campo.

Todavia,  faz-se  necessário  um  primeiro  recorte,  que  será  orientado  pelas

seguintes indagações:

 Como  a  saúde  tem  sido  abordada  nos  documentos  oficiais  relativos  à

Educação Infantil no Brasil?

 Quais as recomendações quanto à dimensão da saúde são encontradas nos

documentos oficiais de Educação Infantil no Brasil?

 Como os documentos que orientam a educação infantil  no NEI-Paulistinha

discutem o campo da saúde?

 O que poderia ser reforçado e o que pode ser melhorado neste campo?

Na busca pelas respostas a estas questões é que foi delineada e realizada a

presente pesquisa.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

 Analisar conceitos e práticas de saúde presentes na proposta pedagógica da

Educação Infantil do NEI - Paulistinha da Universidade Federal de São Paulo

à luz dos documentos oficiais

2.2 – Objetivos específicos

 Analisar  as  recomendações  presentes  em  documentos  oficiais  nacionais

quanto à saúde na Educação Infantil;

 Discutir  a  temática saúde  presente  na  proposta  pedagógica  da  Educação

Infantil do NEI-Paulistinha e nos documentos oficiais

  Identificar o que deve ser reforçado e o que pode ser aprimorado quanto à

promoção da saúde na proposta pedagógica do NEI-Paulistinha.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

As experiências do viver coletivo e a contínua troca de saberes que permeiam

a rotina escolar nos permitem considerar este espaço como único e extremamente

fundamental para a formação da própria sociedade. A relevância deste conceito nos

faz acreditar que esta construção deve ser iniciada já entre os atores sociais mais

pequeninos, como é o caso dos meninos e meninas que frequentam a educação

infantil, num processo que não termina aí, mas se desdobrará e irá se expandir para

além dos muros escolares, com certeza (BRASIL, 2013).

O suporte  teórico  utilizado  para  este  estudo  é  constituído  por  três  pilares

fundamentais e interdependentes: a saúde, a educação em saúde e a saúde na

escola. 

Esta apreciação buscou na literatura uma reflexão acerca dos conceitos e

concepções de saúde e de educação em saúde, bem como sobre as orientações e

práticas envolvidas na questão da saúde do escolar, com o intuito de fundamentar

as  questões  que  norteiam este  estudo  e  enriquecer  o  diálogo  da  pesquisa  em

relação aos objetivos propostos, conforme discutiremos a seguir.

3.1 Saúde

Pensar as questões de saúde e doença no âmbito da educação infantil é um

processo que exige uma reflexão sobre as diversas concepções de saúde ao longo

da história.

Definir  saúde  significa  abrir  um  amplo  leque  de  conhecimentos,  porém

necessários  e  relevantes  para  fundamentar  a  discussão  sobre  o  tema  e  mais

especificamente sobre a saúde da criança na fase escolar.

A saúde é um tema universal. Na história encontramos diversas definições

que se estabeleceram e são fruto também do contexto social, religioso e político de

suas épocas.  Sabemos que “as  concepções de saúde e  doença,  bem como os

processos que as envolve, sofreram mudanças significativas e houve ao longo dos
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tempos uma evolução acompanhada pelo pensamento científico” (BACKES et al,

2009, p. 112).

Havia  um  conhecimento  que  inicialmente  enfocava  a  doença  como

consequência apenas de fatores naturais ou sobrenaturais externos, seguido pelo

pensamento de causa baseada em fatores de caráter religioso, ou seja, a doença

atrelada  à  vontade  de  uma  divindade,  e  posteriormente  alcançando  uma  visão

cartesiana,  baseada  na  fragmentação  entre  os  aspectos  biológicos,  psíquicos  e

sociais do indivíduo (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Olhando para a filosofia antiga, encontramos uma das primeiras concepções

de  saúde  no  pensamento  de  Hipócrates  (460-377  a.C.),  considerado  o  “pai  da

medicina”.  Para ele a saúde se constituía num estado de equilíbrio harmônico e

perfeito  entre a natureza humana e os quatro elementos:  ar,  terra,  fogo e água.

Atualmente esta ideia ainda está difundida em muitas práticas que procuram obter a

cura ou a saúde para o corpo físico e a mente por meio da busca pela harmonia com

o meio ambiente (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Conforme mencionado acima, houve ainda, um largo período da história onde

a doença ou enfermidade eram consideradas como mera consequência de pecado

ou  maldição.  Este  pensamento  com  foco  na  religiosidade,  voltado  para  o

pensamento místico e sobrenatural, dirigia o comportamento e o modo de vida de

diversos  povos  em muitas  culturas  e  estabelecia  relação  direta  entre  doença  e

castigo, deuses e medicina, fé e cura, pautando uma existência em torno do medo e

do acaso (SCLIAR, 2007).

Já nos tempos modernos, a saúde foi interpretada e definida como “o estado

de ausência de doença”, ideia a princípio muito difundida por Boorse (1987, p. 389)

e  refutada  por  muitos.  Este  pesquisador  enfatiza  que  a  doença  caracteriza  um

estado de anormalidade do corpo biológico, seja de forma parcial ou total. Ou seja,

seus  estudos  sugerem  que  possuir  saúde,  ou  um  corpo  considerado  saudável,

significa que este não deve apresentar nenhum sinal de enfermidade (ALMEIDA-

FILHO; JUCÁ, 2002).

Neste ponto de vista, percebe-se que predomina um pensamento norteado

por uma concepção cartesiana sobre a saúde, segundo a qual Werner (2000, p. 24)

afirma que:
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Na maioria  das  vezes  a  saúde  é  vista  como ausência  de
doença. Essa concepção aparece articulada com a ideia de
doença  como  uma  entidade,  um  ser  sólido  localizado  no
corpo  do  indivíduo,  com uma causa  específica.  [...]  Nessa
perspectiva  aponta-se  para  uma  percepção  mecânica  e
estática do processo saúde-doença, que pouco nos a ajuda a
compreender o seu real significado.

Mais tarde surge a mais clássica definição de saúde, a qual foi a adotada pela

Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  em  1948.  Nesta  edição  a  saúde  é

apresentada como um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não

apenas ausência de doenças”, (In Ministério da Educação e do Desporto, 1987).

Apesar  de  ser  um  conceito  mais  amplo  e  avançado  para  a  época,  esta  nova

definição também possui brechas, pois em essência sugere um estado utópico de

saúde,  principalmente  quando  se  espera  definir  padrões  que  de  fato  devem

representar o conceito de uma maneira que contemple toda a população mundial

(ALMEIDA-FILHO, 2011).

Esta definição da OMS, no entanto, ganhou adeptos e de certo modo, cresceu

e  se  solidificou,  mesmo  diante  de  diversos  apontamentos  e  questionamentos

contrários advindos do meio acadêmico, os quais classificam o conceito como irreal,

tendo  em  vista  que  eleva  a  condição  de  saúde  a  um  patamar  praticamente

inatingível,  ao adotar termos como “perfeito”  e “completo”.  Além disso, o mesmo

remete ao entendimento de um indivíduo fragmentado em sua essência – bio, psico

e social  – não considerando a integralidade humana em seus aspectos mente e

corpo (BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007).

Em  1986,  na  Conferência  Internacional  de  Otawa  sobre  a  Promoção  da

Saúde, surge um conceito de saúde numa perspectiva histórico-cultural, que visa o

atendimento  global  de  necessidades  humanas,  tais  como  paz,  abrigo,  boa

alimentação, educação e bem-estar.

Saltando para esta visão mais contemporânea, vemos que surge uma nova

mudança na concepção de saúde e doença: um conceito que pondera e destaca o

caráter subjetivo deste processo, não apenas sob a perspectiva do físico, do natural

ou do científico. Esta ideia mais recente entende a saúde e a doença como “uma

experiência coletiva, diretamente relacionada aos valores, costumes, modo de vida,

cultura e crenças do ser humano” (BACKES et al, 2009, p. 114).
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Tambellini (1995) citado por Mataruna dos Santos (2000) complementa esta

definição,  apontando  saúde  como  um  bem  coletivo  que  é  compartilhado

individualmente por todos os cidadãos. Ou seja, a saúde deixa de ser um estado

estático, biologicamente definido, para ser compreendido como um estado dinâmico

e produzido socialmente (CARVALHO, 2005).

Esta  nova  visão  compartilhada  revela  ser  fundamental  considerar  a

pluralidade e a diversidade de como cada sociedade percebe o mundo, a vida, a

saúde e a doença. A maneira como se produz o conhecimento e, principalmente a

forma como tudo isso está relacionado.

Assim  sendo,  concluímos  que  conceituar  a  saúde  não  é  uma  tarefa  tão

simples.  Num  passo  inicial,  faz-se  necessário  considerar  o  conjunto  de

representações sociais, culturais, religiosas entre outras que certamente constituem

cada indivíduo e o diferencia em cada grupo, em cada lugar ou região e que, no

entanto,  o  identificam  como  parte  de  um  grupo  também.  Por  isso,  é  de  suma

relevância ainda, considerar que estas pessoas e sociedades possuem seus valores

e crenças os  quais  são afetados por  sua história  de vida,  e  influenciados pelos

aspectos que incluem as tais representações (BATISTELLA, 2007).

Essa  nova  maneira  de  olhar  o  processo  saúde-doença,  se  sobrepõe  em

relação  às  concepções  mecanicistas  e  abre  espaço  para  uma  concepção

relacionada com a qualidade de vida e o meio ambiente. Busca ainda um olhar mais

voltado para o sujeito como indivíduo em construção, agente transformador, ativo e

cheio de potencialidades na interação consigo mesmo, com o outro e com o meio,

conforme caracterizado por Werner (2000, p. 29):

O corpo de cada indivíduo é concebido na primeira pessoa,
como uma obra, como um texto, que vai sendo escrito através
da  história.  Assim a  constituição  do  corpo  e  da  saúde  do
sujeito  deve  ser  considerada  como  um  processo  de
transformação  social  e  cultural  do  ser  biológico.  Nessa
perspectiva,  o  processo  saúde-doença  é  visto  como  a
permanente interação [...] entre o biológico e o social.

. O conceito de saúde que destacamos agora está atrelado ao entendimento do

indivíduo  como  um  ser  inteiro,  que  se  manifesta  de  variadas  formas,  pois  é

participante  de  um  processo  histórico  mutável  e  interdependente  da  conjuntura

econômica,  política,  cultural  e  histórica.  De acordo com Sciliar  (2008,  p.  30),  “a
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saúde não significa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do

lugar, da classe social, bem como estará sujeita aos valores e conceitos religiosos,

filosóficos e científicos de cada indivíduo”.

 Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 12) confirmam a ideia de que a reflexão sobre

“o conceito de saúde deve se pautar numa visão social-histórica do ser humano”.

Isto implica em olhar as relações humanas e considerar que tais relações recebem

influência das questões que cercam seu cotidiano, situações ligadas à vida, à morte,

ao corpo. Ou seja, as realidades individual  e/ou social,  precisam ser observadas

para  se  chegar  a  uma  real  apreensão  do  tema.  A saúde,  portanto,  deverá  ser

concebida para além de fatores biológicos, mas sua concepção será diretamente

relacionada ao contexto de vida do indivíduo, da sociedade na qual este se encontra

inserido, e diante da qual o mesmo deve ser protagonista no que se refere à sua

própria saúde (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Neste sentido, a saúde e a doença, inseridas num contexto mais recente,

devem ser entendidas como processos condicionados ao estilo e às condições de

vida.  Podemos  entender  a  saúde  como  um  produto  da  soma  de  fatores  de

qualidade,  dentre  os  quais  podemos  incluir  “hábitos  de  alimentação  e  nutrição

adequados,  condições  de  habitação  e  saneamento,  trabalho  e  renda,  acesso  à

educação, ao lazer e aos cuidados de saúde”, entre outros (BUSS, 2000, p. 166).

Numa perspectiva histórico-cultural, a saúde estabelece uma relação estreita

com o equilíbrio e a transformação social, numa dependência mútua de valores e

diversas concepções (DUCAN, 2007).

Esta breve incursão, abre um caminho para a possibilidade e necessidade de

se transportar para a dinâmica do encontro entre a saúde e a educação. Em geral, a

realidade ainda mostra que os profissionais de educação, incluindo a gestão escolar,

enquanto formadores de cidadãos, normalmente não estão familiarizados com uma

visão  mais  ampla  do  conceito  de  saúde  e  suas  possibilidades  de  inserção  no

contexto escolar (CATRIB et al, 2003).

 A  discussão  e  aprofundamento  sobre  o  conceito  de  saúde,  conforme

abordado pela legislação brasileira, por meio da Constituição Federal de 1988, no

artigo 196, a qual declara que a saúde “é um direito de todos e um dever do estado

garantido mediante políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de
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doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços

para  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde”,  necessita  ser  difundida,

ampliada e direcionada para os âmbitos da educação, com participação ativa dos

educadores (BRASIL, 1988).

O que a prática tem evidenciado é que a sociedade em geral, a família e até

os  educadores,  ocupam-se  mais  com as  temáticas  que  envolvem a  doença,  os

sintomas e a dor, ensinando sobre elas, seus efeitos e sobre formas de cuidado e

cura,  pouco  sobre  atenção  e  prevenção.  Paralelamente  a  isto,  a  construção  de

ideias, projetos e a relação com a temática da saúde parecem se apresentar cada

vez mais distantes no âmbito escolar, não apenas nas concepções, mas também

nas práticas (FIGUEIREDO et al, 2010).

O conceito  de  saúde,  a  clareza e  pertinência  do  mesmo são de extrema

importância para os educadores, ou seja, para todos os profissionais escolares, pois

esta compreensão e a apropriação dela estabelecem os parâmetros que norteiam as

ações e interações nessa área.

Para  alcançar  e  assimilar  tal  entendimento  é  importante  que  o  educador

amplie  sua  perspectiva  conceitual  e  reconheça  os  princípios  que  norteiam  o

conhecimento e concepções sobre saúde. De acordo com Ducan (2007, p. 537), “a

pergunta central,  o que é saúde?,  exige uma reflexão cuidadosa e uma resposta

ponderada, se quisermos seguir adiante [...] para questões das quais [...] depende a

eficácia  e  a  importância  da  nossa  prática”.  Certamente,  no  âmbito  escolar  esta

resposta precisa ser encontrada e estar clara aos seus atores.

Nos  diversos  cenários  sociais,  especialmente  na  educação  infantil  que  é

responsável pela formação de pessoas na base de suas vidas, a questão acima

deve ser respondida a partir de um prisma de respeito à diversidade da condição

humana, à pluralidade dos aspectos socioculturais e também ao contexto político,

sem deixar  de  valorizar  a  individualidade  do  sujeito  e  sua  autonomia.  Portanto,

quando se trata de saúde em seu profundo significado, é necessário tanto quanto

possível  buscar  e  relacionar  princípios  como igualdade,  qualidade e  coletividade

(DESLANDES; MITRE, 2009).

Outro  aspecto  importante  é  reconhecer  nesta  concepção  o  peso  da

responsabilização do indivíduo naquilo que faz e pensa em relação ao seu próprio
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corpo,  determinando  o  alcance  do  sucesso  nessa  área,  mas  também  a

caracterização da saúde como um bem social (BUSS, 2000).

Como  esta  compreensão  depende  de  aspectos  tão  diversos,  ela

provavelmente  se  manifestará  de  formas  muito  variadas  também  nas  práticas

assumidas  pelos  educadores,  tendo  em  vista  que  estes  profissionais  serão

influenciados pela cultura, formação e informações que receberam. Evidentemente

que isso não pode ser ignorado, antes deve ser discutido, estudado e trabalhado

para que haja a oportunidade de um olhar multifocal, que traga a possibilidade de

transformação e ampliação deste conhecimento (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Conceituar saúde, portanto,  envolve aceitar  sua subjetividade do ponto de

vista histórico-social num contexto amplamente diverso e mutável. De acordo com

Backes et al (2009, p. 114) pode-se afirmar que:

[...]  a  saúde  e  a  doença  envolvem  dimensões  subjetivas e  não
apenas biologicamente científicas e objetivas, e a normatividade que
define  o  normal  e  o  patológico  varia.  As  variações  das  doenças
podem  ser  verificadas  historicamente  em  relação  ao  seu
aparecimento  e  desaparecimento,  aumento  ou  diminuição  de  sua
frequência, da menor ou maior importância que adquirem em variadas
formas de organização social.

E  mais  uma  vez  destaca-se  que  a  saúde  (e  a  doença)  é  um  conceito

relacionado a significados, signos e culturas, estando sujeito a variações que devem

ser consideradas tanto na coletividade quanto na individualidade.

Na prática educativa, especialmente aquela que envolve crianças pequenas,

assim como na sociedade, passamos por diferentes processos nos quais existe a

possibilidade de criar caminhos de aprendizagem que permeiem as relações entre

todos os sujeitos, estabelecendo confiança, amizade e espaços para trabalhar as

questões de saúde considerando as experiências de vida de cada um (CATRIB et al,

2003).

Neste processo estão intrínsecos e se manifestam os significados e crenças a

partir  das concepções, histórias e vidas de seus atores.  Isso é indissociável  da

natureza humana, como pessoas nós nos movimentamos a partir  do que somos.

Como educadores a nossa essência permanece em cada ação. Conforme descreve

Freire (1996, p.  106) “me movo como educador porque primeiro me movo como
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gente  [...]”  e  ainda:  “[...]  enquanto  presença,  não  posso  (eu  professor)  ser  uma

omissão, mas um sujeito de opções”.

 A saúde  é  então,  antes  de  tudo,  um  valor,  um  referencial.  E  a  escola

enquanto espaço de saber, de vida e de gente, é também lugar de história, de troca,

e, certamente, de saúde. Precisa, portanto, se mover nesta direção.

3.2 Educação em Saúde

A educação, de maneira formal ou não, está presente em todo momento da

vida do ser humano. Ela se dá por meio da interação entre as pessoas em diferentes

contextos e afeta diretamente o mundo de cada uma delas. No contexto da saúde

essa realidade é bem nítida. Desde o nascimento e em todas as fases da vida, as

experiências,  crenças  e  conceitos  sobre  a  doença  e  a  saúde  são  passadas  de

gerações a gerações, afetando os modos de pensar e agir (RODRIGUES, 2009).

Em se tratando do processo de educação em saúde, de maneira formal e

intencional, bem como da construção de suas concepções, podemos afirmar que

ambos estão sendo edificados e adaptados mediante as mudanças de paradigmas

que estão ocorrendo na própria definição de saúde, assim como podemos afirmar

que estes são influenciados também pelas transformações que vêm acontecendo na

educação e nos processos pedagógicos em geral (MACIEL, 2010).

          Vale resgatar que estas mudanças surgiram diante de uma realidade vivida

durante longo tempo, na qual prevalecia uma “educação bancária”, termo cunhado

pelo educador Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido (2003), ou seja, o ensino

se  baseava  na  mera  transmissão  de  conhecimentos,  sem  reflexão  crítica,  sem

participação ativa do aluno e destacava o professor como peça central do saber. 

Relacionando  este  conceito  com  a  educação  em  saúde  tradicional,

encontramos uma linha de pensamento semelhante, pela qual perpassa a ideia de

transmitir e ensinar aos alunos (muitas vezes por meio de palestras padronizadas),

apenas os tipos de doenças e como evitá-las, sem considerar o contexto individual

ou a realidade de vida e social do grupo para o qual se ensina (SILVA, 2010).
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O  termo  Educação  em  Saúde muitas  vezes  se  confunde  com  o  termo

Promoção da Saúde. Apesar de estarem relacionados, é necessário compreender

suas diferenças.  Assim sendo,  consideramos importante abordar essa discussão,

trazendo definições propostas por alguns autores, definições estas que são bem

aceitas no meio acadêmico e que permitam um entendimento mais claro sobre o

assunto. 

Segundo Schall e Struchiner (1999, p. 88): 

A educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual
convergem  diversas  concepções  das  áreas  tanto  da
educação,  quanto  da saúde,  as  quais  espelham diferentes
compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições
político-filosóficas sobre o homem e a sociedade.

O campo diverso da ES se amplia mediante a necessidade social  de abrir

espaços para o discernimento e conhecimento da saúde por meio de processos

educativos de maneira coletiva e individual.

De acordo com Machado et al (2007, p. 338) a “educação em saúde é uma

ferramenta que visa envolver toda a população e não apenas as pessoas doentes”

ou em condições de adoecimento, nos processos de busca pela qualidade de vida.

Destaca-se assim, que a educação em saúde se constitui num conjunto de

atividades intencionais capazes de produzir experiências educativas sistematizadas

no  âmbito  da  integralidade.  São  ações  que  visam  alcançar  objetivamente  um

indivíduo, grupo ou comunidade em relação aos cuidados com a saúde. 

Sobre isto, Machado et al. (2007, p. 336) consideram que:

Uma educação em saúde nos moldes da integralidade inclui
políticas  públicas,  ambientes  apropriados  para  além  dos
tratamentos  clínicos  e  curativos,  comprometidas  com  o
desenvolvimento da solidariedade e da cidadania, envolvidas
na melhoria da qualidade de vida e na promoção do homem.

O ambiente escolar é muito favorável e apropriado para o desenvolvimento

dessas  ações  por  ser  local  onde  o  processo  ensino-aprendizagem  é  inerente.

Promove  o  encontro  coletivo  de  pessoas  saudáveis  e  oportunidades  para  o

desenvolvimento de práticas educativas em saúde de formas variadas, criativas e

dinâmicas (GONÇALVES, et al, 2008).
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Com o anseio  de  refletir  sobre  uma concepção  ainda  mais  abrangente  e

integradora,  discutiremos  aqui  a  perspectiva  de  alguns  autores  a  respeito  do

conceito de promoção da saúde pautada na premissa de que a educação em saúde

é um dos caminhos pelos quais podemos percorrer tendo a promoção como foco

central.

A Promoção da Saúde é um conceito amplo e possui determinantes que vão

além de mudanças nos fatores comportamentais.  Promover saúde é desenvolver

uma  combinação  de  apoios  educacionais  (a  educação  em  saúde  deve  ser  um

destes  apoios)  e  ambientais,  nos  quais  os  sujeitos  encontrem  os  estímulos

necessários para aderir a um estilo de vida que os conduza à saúde e à qualidade

de vida. Estas fontes de apoio são constituídas pela cultura, normas, ambientes e

outros seguimentos que estão interligados e objetivam envolver plenamente o sujeito

(OLIVEIRA, 2005).

As ações de promoção à saúde visam oferecer as ferramentas adequadas e

eficazes  para  afetar  o  modo  de  vida  pessoal  e  coletivo  de  forma  que  haja  o

conhecimento e o encorajamento do sujeito para buscar um viver saudável (BUSS,

2000). 

Promover saúde significa unir  iniciativas capazes de atender  ao direito  da

população, de modo a envolver os diversos setores sociais, incluindo a educação,

possibilitando condições de autonomia na área da saúde de uma maneira integral e

norteadora (OLIVEIRA, 2005).

Compreendemos  dessa  forma,  que  a  educação  em  saúde  no  contexto

escolar, está inserida numa concepção ainda mais ampliada, a qual visa formar e

unir sujeitos e ideias, além de oferecer os recursos para a busca de um estilo de

vida saudável. Assim sendo, entendemos a promoção da saúde como prioridade e

também papel da escola e ainda como ferramenta modificadora da realidade (BUSS,

2003).

A junção desses conceitos aparentemente diferentes, porém interligados, que

são a educação e a saúde, numa vertente única deve possuir como um de seus

objetivos,  o  de  preparar  o  profissional  da  educação  para  atuar  em  prol  da

propagação  da  saúde  no  ambiente  escolar  e  para  ir  além,  atuando  em

circunstâncias que visem práticas educativas em saúde, de modo a se tornar um
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investidor  real  e  contribuinte  para  o  desenvolvimento  humano,  incluindo,  por

exemplo, a sua ativa participação na elaboração e construção de projetos dirigidos à

comunidade (COSTA, 2012).

Com  as  relativas  mudanças  e  transformações  que  vêm  ocorrendo  nos

processos de saúde, o educador não pode ficar alienado. Considerando que hoje se

espera  uma  educação  integradora,  faz-se  necessária  a  capacitação  destes

profissionais, primeiramente no que concerne aos conceitos e depois na apropriação

de estratégias para atuação na área da educação em saúde (SILVA, et al., 2008).

Ressalta-se que o estabelecimento de práticas educativas em saúde, implica

no planejamento de políticas de ação que caminhem em sintonia com os planos

pedagógicos escolares com o objetivo de se alcançar não apenas harmonia, mas

também uma educação dinâmica, plural e desafiadora, como abordam Machado et

al (2007, p. 339):

A integralidade é um conjunto que permite uma identificação
dos  sujeitos  como  totalidades  [...]  considerando  todas  as
dimensões  possíveis  que  se  pode  intervir  pelo  acesso
permitido por eles próprios.

Podemos assim dizer que promover saúde no contexto da educação, quando

conceituada  a  partir  da  visão  da  integralidade,  deve  incluir  políticas  públicas,

ambientes apropriados e interação humana. As iniciativas devem ser alicerçadas na

solidariedade e cidadania, envolvendo sempre a promoção do indivíduo com vistas a

melhorar a qualidade de vida e o mundo ao seu redor por meio de tais processos

(BUSS, 2003).

Na perspectiva de Freire (2005, p. 36) “a educação constitui um processo de

mediação emancipatória que propicia a formação do pensamento crítico reflexivo,

abrindo caminhos para a participação ativa na sociedade”.

Neste  sentido  é  importante  que  a  educação  em  saúde  esteja  não

simplesmente  inserida  no  currículo  escolar,  mas  é  fundamental  que  ela  esteja

incorporada  ao  cotidiano  da  prática  educativa,  fluindo  no  ambiente  escolar,

contemplando as crianças desde os seus primeiros meses de vida.
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A educação em saúde no âmbito escolar deve evidenciar sua característica

de encontro entre sujeitos, cuja compreensão se produz na reflexão, na construção

mútua, na valorização do outro. Deve proporcionar ainda o desempenho do papel e

missão da escola em preparar cidadãos conscientes e capazes de agir em favor

próprio e da coletividade (COSTA, 2012).

 Esta missão requer ainda a busca por mudanças e exige uma visão mais

ampliada e minuciosa sobre a relação entre a saúde e a educação, de modo que

somos instigados e conduzidos à discussão sobre a responsabilidade e os desafios

da escola mediante as questões de saúde.

3.3 Saúde na Escola

Educação e saúde são necessidades básicas e são direitos universais do ser

humano. Esta verdade ainda utópica ressalta a premissa de que ambas caminhem

juntas, estreitando a relação de afinidade entre os dois setores. A escola na figura de

seus  gestores  e  educadores  se  constitui  em  espaço  para  esta  articulação,

reconhecendo a relevância dessa abordagem, bem como a responsabilidade social

da instituição e o direito da criança nela intrínsecos (SILVA  et al,  2012).

Ao contemplarmos a história recente do Brasil, descobrimos algumas poucas

iniciativas que surgiram entre os anos 50 e 60 para aproximar as questões de saúde

do espaço escolar, mas ainda inseridas numa visão higienista. Nesse período se

observa um ensinamento sobre saúde, que demonstra o uso de medidas políticas

para perpetuar um domínio exercido sobre a população e não, necessariamente, o

interesse  em  manter  ou  cuidar  da  saúde  da  mesma.  Estas  iniciativas  foram

influenciadas pelo movimento de redemocratização do país e, posteriormente, pelo

marco da Carta Constituinte de 1988, cujo objetivo principal era atingir os estudantes

da época (BRASIL, 2009; SILVA et al, 2010).

Um bom exemplo  que  podemos citar  das  ações  voltadas  para  abordar  a

temática  da  saúde  no  âmbito  escolar,  na  trajetória  nacional,  é  a  criação  do

“Programa de Saúde do Escolar”,  no ano de 1984. Esta iniciativa partiu do FDE

(Fundo  de  Desenvolvimento  Educacional)  e  trazia  como  proposta  envolver

estudantes, professores e familiares em atividades voltadas para a promoção da
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saúde com a perspectiva de aperfeiçoar o processo educativo de maneira plena. No

entanto,  demonstrou certa  fragilidade pela  falta  de  articulação do programa com

outros segmentos importantes e pela sua prática assistencialista (GOMES; HORTA,

2010).

Vale  ressaltar  que estas  abordagens estavam cerceadas ainda pela  velha

concepção  mecanicista,  cartesiana,  ou  seja,  não  atentando para  o  indivíduo,  no

caso, o aluno, em sua natureza integral,  conforme as conceituações de saúde e

educação já  apontavam na época.  Havia uma visão isolada que guiava projetos

meramente paliativos, como, por exemplo, o de prevenção das cáries e aplicação de

flúor, práticas existentes em algumas escolas ainda hoje (SILVA, 2012).

Atualmente é possível perceber que surge nas instituições escolares, algum

empenho das equipes pedagógicas por meio de ações educativas mais orientadoras

na área da saúde. Há evidências de maior interesse e disposição desses atores em

desenvolver  propostas  e  práticas  que  ampliem  o  envolvimento  da  escola  nas

questões da educação para a saúde, valorizando a coletividade e a autonomia, com

ênfase na vida saudável, porém, ainda são iniciativas pouco envolventes (BARBA;

MARTINEZ; CARRASCO, 2003).

Neste cenário,  o  professor  se constitui  em apenas um dos tantos sujeitos

envolvidos com a promoção da saúde. O ideal é que todos reconheçam a escola

como espaço  de  fortes  relações sociais  e  também como um cenário  no  qual  é

possível  trabalhar  e  semear  ações  que  construam  um  desenvolvimento  crítico,

político, reflexivo, para que crianças e adultos encontrem caminhos, formem valores

pessoais e sociais, tornando-se ativos e atuantes em todas as áreas, dentre elas, a

saúde (MEC, 2009).

Mais uma vez, ressalta a ideia de que devemos pensar a saúde dentro de um

panorama  complexo  no  qual  a  escola  deve  exercer  o  seu  papel  apoiada  pela

atuação das famílias e amparada por iniciativas do poder  público,  considerando,

antes  de  tudo,  a  criança  enquanto  sujeito  e  foco  das  ações  (DEMARZO;

AQUILANTE, 2008).

Miranda, Bertolucci e Silva (2008, p. 345) ressaltam que:

[...]  todas  as  propostas,  ações,  discussões,  que  visem  à
saúde  da  criança  e  do  adolescente  em idade  escolar  [...]
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deverão pautar-se na consciência de trabalharmos com um
objeto/sujeito.  Devemos  deslocar  o  foco  de  risco  para  a
promoção de desenvolvimento saudável da criança. [...] Em
primeiro lugar é dever da família, em segundo do Estado e
em terceiro, da sociedade, fortalecendo-se assim as bases de
apoio.

Na  última  década,  entre  as  iniciativas  governamentais,  encontramos  o

Programa  Escolas  Promotoras  de  Saúde que  apresenta  como  objetivo  geral

“promover  ações  de  proteção  e  recuperação  da  saúde  das  crianças  em  idade

escolar através de ações intersetoriais” (MEC 2007, p. 36). Esse programa coloca

em destaque o trabalho de educação em saúde nas instituições escolares trazendo

enfoque na cidadania, na vivência escolar e na incorporação de novas concepções

teóricas da educação e da saúde, com base na autonomia e na equidade.

A proposta estabelece o início de uma realidade na qual se objetiva incluir a

temática  saúde  nas  escolas  de  maneira  que  se  possa  promover  uma  troca

enriquecedora considerando os valores e os saberes de todos os sujeitos: alunos,

docentes, funcionários, profissionais de saúde e equipe pedagógica que atuam na

instituição, disseminando espaços e desenvolvendo ações de promoção da saúde

que estejam cunhadas nestes fundamentos.

A escola emerge então como um rico espaço para o desenvolvimento das

práticas  de  educação  para  a  saúde  entre  as  crianças,  provendo  recursos  e

capacitando os indivíduos a buscar uma vida mais saudável, considerando que se

constitui numa instituição plural e democrática e por isso, capaz de abrir horizontes e

aplicar a transversalidade dos saberes (PRECIOSO, 2009).

Neste  lugar  de  diversidade,  encontramos  possibilidades  infinitas  para  a

construção do conhecimento, da coletividade, da busca pela qualidade de vida e da

interação social, fatores que afetam diretamente a saúde dos sujeitos que devem,

portanto, ser conscientizados disso, como destacado por Gonçalves et al (2008, p.

06):

[...] durante algum tempo, a educação em saúde na escola
centrou  sua  ação  nas  individualidades,  tentando  mudar
comportamentos e atitudes sem, muitas vezes, considerar as
inúmeras  influências  provenientes  da  realidade  em que as
crianças estavam inseridas. Era comum acontecerem ações
isoladas voltadas ao trabalho para a saúde [...] sem discutir a
conscientização acerca do tema saúde e suas inter-relações
para o equilíbrio dinâmico da vida. 
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      Vislumbra-se então,  uma  escola  que  não  seja  somente  divulgadora  de

informações relacionadas aos assuntos de saúde com enfoque na doença, como

ocorre  muitas  vezes,  mas  que  possibilite  e  apoie  a  integração  da  saúde  na

educação,  bem  como  o  permita  o  acesso  dos  profissionais  da  saúde  ao  meio

escolar,  interagindo  com educadores,  alunos  e  familiares,  reafirmando  cada  vez

mais a função da escola como formadora de pessoas (BRASIL, 2007).

         A educação para saúde na escola só pode ser efetiva se causar mudanças e

transformação no comportamento da criança, tornando-a consciente da necessidade

de conservar e prevenir a própria saúde. Para além disso, as ações de promoção da

saúde escolar devem também incentivar e discutir a influência ambiental e social de

forma mais ampla de modo que os indivíduos se tornem agentes de transformação

(BRASIL, 2011).

Estas ações devem assim, envolver a participação de toda a sociedade, e isto

inclui o público escolar. Para tanto é pressuposto que crianças e educadores sejam

protagonistas e atuantes no processo por meio da valorização da escola enquanto

ambiente extremamente favorável para encontro de opiniões, de valores e, portanto,

de educação para a saúde (GONÇALVES et al, 2008).

O caminho aponta para uma escola atuante dentro e fora de suas paredes.

Ela deve ampliar o campo de visão e reflexão na questão da qualidade de vida.

Deve se abrir e enfrentar os desafios de transformar metodologias, de recriar seus

projetos pedagógicos tradicionais e de mobilizar seus atores em prol de tornar-se

lugar de produção de saúde e de busca por uma vida mais saudável, de modo a

alcançar a comunidade na qual está inserida (SILVA, 2010).

No dia a dia escolar, especialmente nas unidades que atendem a primeira

infância, essa mobilização deve ser priorizada logo nos encontros inicias da criança

dentro da instituição que a recebe. A escola é um espaço de interação, assim sendo,

é  nos  primeiros  momentos,  nos  cuidados  básicos  que  se  encontra  grande

oportunidade de transmitir à criança os valores e conceitos sobre ela mesma, seu

corpo, vida e saúde (BARBOSA; HORN, 2001).

O Estatuto da criança e do Adolescente Lei 8.069 de 13 de Junho de 1990 em

seu artigo 4º diz que: “É dever da família da comunidade, da sociedade em geral e

do  poder  público  assegurar  com  absoluta  prioridade  a  efetivação  dos  direitos
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referentes  à  vida,  a  saúde,  alimentação,  a  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  a

profissionalização,  a  cultura,  a  dignidade,  ao respeito,  a  liberdade,  a convivência

familiar e comunitária”. Portanto, pensar o direito à saúde por meio da educação nos

leva  a  uma  latente  reflexão  do  papel  da  escola,  e  ainda  sobre  urgente

conscientização  por  parte  das  autoridades  da  área  quanto  à  necessidade  de

mudança de pensamentos, hábitos e posturas, frente ao que seja ensinar saúde e

estimular o crescimento saudável (GONÇALVES et al, 2008).

 É  importante  ressaltar  que  a  educação  e  a  saúde  são  resultados  das

condições de vida, trabalho, lazer, moradia de cada sociedade em particular, não

podem ser generalizadas nem pode haver imposição de um conceito pronto, único,

pois cada sociedade se organiza de uma forma particular. Não é possível, portanto,

reduzir  as  práticas  no campo da  educação  em saúde a  uma série  de  regras  e

receitas a serem repassadas aos profissionais, aos alunos nas escolas ou as mães

nos postos de saúde, sem respeitar as diversidades e contextos, sem discuti-las

coletivamente e assim, permitir a todos os atores a oportunidade de dialogar e de

intervir na sua realidade (IERVOLINO, 2000; SANTOS; BOGUS, 2007).

Os  próprios  professores  e/ou  cuidadores,  que  acompanham  o  aluno

diariamente e atuam diretamente em seu desenvolvimento, possuem uma tarefa de

suma importância na atividade imbricada em suas atribuições que é o de educar

para  a  saúde.  Esta  função,  mediante  a apreensão do lugar  social  de  cada um,

precisa ser executada levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação

de hábitos e atitudes das crianças e que, normalmente, são trabalhados na rotina

escolar (BRASIL, 2007).

Por estes motivos a abordagem da saúde e as dinâmicas relacionadas a ela,

são  apontadas  pelo  Ministério  da  Educação,  nas  orientações  curriculares  da

Educação Básica (na qual a educação Infantil compõe a primeira fase) como um dos

temas transversais  do programa,  reafirmando a  importância de um envolvimento

multidisciplinar  e  intencional  por  parte  das  instituições  que  atendem  essa  faixa

etária. 

A  ação  entre  diferentes  disciplinas  pressupõe,  além  das
ligações  tradicionais,  a  possibilidade  de  a  prática  de  um
profissional se reconstruir na prática do outro, transformando
ambas na intervenção do contexto em que estão inseridas.
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Assim, para lidar com a dinâmica da vida social das famílias
assistidas e  da  própria  comunidade,  [...]  a  valorização  dos
diversos saberes e práticas contribui  para abordagem mais
integral e resolutiva (BRASIL, 2002, p. 74).

Esta  diversidade,  transformada  e  aproveitada  nos  diferentes  espaços  e

circunstâncias da escola infantil, refletida nas ideias, brincadeiras e outras práticas

criativas  podem  e  devem  ser  ferramentas  para  ensinar,  favorecer  e  disseminar

conhecimento sobre saúde.

A escola é com certeza um dos lugares mais férteis e interessantes para se

promover  saúde.  Afinal,  ela  produz  encontros  sociais  de  relevância  e  oferece

condições para organizar, inventar e reinventar maneiras para tornar possível não

somente o simples acesso às informações sobre saúde e qualidade de vida, mas

criar canais idôneos para atrair a atenção e o interesse das crianças, bem como dos

educadores,  incentivando  um engajamento  real  na  busca  por  um estilo  de  vida

saudável (FIGUEIREDO, et al, 2010).

Para  realizar  esta  tarefa  com  êxito,  sabemos  que  a  escola  depende

principalmente das ações governamentais por meio de políticas que estimulem e

orientem a implantação, organização e execução dessas práticas de educação em

saúde, visando à construção progressiva de um sujeito autocritico e transformador

da realidade (SILVA et al, 2010).

 Para Kruschewsky et al (2008, p. 160) “a educação em saúde possui um

sentido coletivo que aproxima a comunidade aos programas e políticas públicas de

saúde”.  Essa  concepção  nos  leva  a  pensar  a  escola  como  um importante  alvo

destas aproximações, considerando seu caráter coletivo e produtivo.

Sobre a relação entre saúde e educação, podemos então concluir com base

na literatura explorada, que a mesma necessita ser estreitada por meio de iniciativas

públicas eficazes e, de um modo real, deve ser vivenciada e aperfeiçoada na prática

do educador atrelada à participação ativa das crianças no percurso da educação

infantil. 

Para tanto, é essencial que o diálogo entre todas as partes se consolide e

siga  aberto  de  modo  a  ampliar  a  comunicação  na  área  da  saúde  e  sua

contextualização.  Nesse  percurso  de  trocas  e  conversas,  também  é  essencial,

envolver estrategicamente o cidadão, a família e a comunidade escolar, para que
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ambos se  percebam enquanto  participantes  ativos  nas questões de saúde e de

qualidade de vida e estejam capacitados a tomarem posição enquanto sujeitos de

direitos (BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007).

Encontramos então, dois pontos de grande relevância para a integração da

temática  saúde  no  âmbito  escolar:  a  atuação  do  Estado  e  órgãos  do  Governo,

providenciando  recursos  e  políticas  que  viabilizem  o  processo,  capacitando  os

profissionais tanto da educação quanto da saúde, de maneira eficaz. E, por outro

lado, os próprios atores escolares, contribuindo para esta articulação por meio de

projetos pedagógicos dinâmicos, voltados para a saúde como necessidade social e

facilitando o acesso mútuo a esse direito (PEREGRINO, 2000).

Este  caminho,  portanto,  deverá  ser  percorrido  de  maneira  conjunta,

estabelecendo os elos para que a saúde de fato encontre seu espaço na prática

curricular  da  educação  infantil,  entendendo  que  esse  tema com suas  diferentes

abordagens,  precisa integrar  os planos pedagógicos,  as atividades educativas,  o

cotidiano da vida escolar e o foco dos educadores, visando o pleno desenvolvimento

das crianças.  Para tanto,  faz-se  necessário  ir  um pouco mais além,  avançar  no

desdobramento de todo esse processo e no conhecimento sobre o lugar social da

criança, enquanto figura central do mesmo (FIGUEIREDO et al., 2010).

A criança, foco do processo educativo, compreendida enquanto ser atuante e

transformador  neste  percurso,  também  precisa  ser  concebida  em  sua  essência

enquanto pessoa. Esta visão pressupõe uma caracterização mais ampliada de sua

existência  e  desenvolvimento  enquanto  sujeito,  conforme  discorreremos,  nos

próximos tópicos. 

3.3.1 Criança: sujeito em desenvolvimento

Os  primeiros  anos  de  vida  da  criança  são  marcados  por  descobertas  e

transformações. Aos poucos, os pequenos começam a entender o mundo em que

vivem, aprendem a lidar com as situações à sua volta, a se adaptar ao meio e a

conviver  com  o  outro  e  consigo  mesmo.  Para  isso,  é  imprescindível  entender

também  que  nesta  primeira  fase  da  vida  as  crianças  estão  em  pleno
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desenvolvimento  e  isto  não  ocorre  apenas  no  aspecto  físico,  mas  também  no

emocional, intelectual e social (BRASIL, 1998).

A primeira infância, portanto, é um período essencial para o desenvolvimento

do indivíduo. As experiências e vínculos na família, na escola ou em outros espaços

sociais, afetam de maneira profunda o aprendizado e crescimento do indivíduo e

também definem suas relações (BEE; BOYD, 2009).

Trabalhar  com  essa  faixa  etária,  que  engloba  os  anos  iniciais  requer

conhecimento  e  embasamento  teórico  do  desenvolvimento  infantil,  porém

considerando as diferenças entre  cada criança,  as influências  do ambiente  e  os

avanços esperados para cada fase. Esse conhecimento aliado ao contexto familiar

adequado torna-se essencial para um crescimento pleno e saudável das crianças

(GOUVÊA e GERKEN, 2010).

O corpo humano é um organismo vivo que desde o nascimento inicia um

mecanismo  harmonioso  para  crescer  e  desenvolver  de  modo  que  adquira  os

recursos  vitais  para  exercitar  as  atividades  necessárias  para  sua  sobrevivência.

Taddei  et  al  (2006,  p.35)  descreve mistério  da natureza,  como um “processo de

amadurecimento funcional”, acionado na relação entre fatores “biológicos e culturais”

que  influenciam a  formação  das  crianças.  Quando  se  trata  do  desenvolvimento

infantil,  naturalmente  que  esta  dinâmica  também  acontece.  Toda  criança  está

submetida a uma sequência ordenada de transformações que são progressivas e

que permitem a aquisição constante de novas funções (VIDIGAL et al., 2011).

Assim  sendo,  para  discorrer  sobre  o  desenvolvimento  infantil,  além  de

compreender  os  mecanismos  e  processos  que  o  envolvem,  faz-se  necessário

considerar  a criança em sua complexidade,  como um ser  único e integral.  Essa

visão se amplia  quando buscamos amparo teórico sobre essa temática que tem

despertado numerosos estudos e pesquisas (GOUVÊA e GERKEN, 2010).

Dentre  as  diversas  teorias  sobre  o  desenvolvimento  infantil,  escolhemos

destacar  ainda  que  de  maneira  sucinta,  três  teóricos  conhecidos  no  campo  da

educação  e  que  muito  influenciam os  conceitos  neste  tema:  Jean  Piaget  -  que

focaliza o desenvolvimento cognitivo (mental); Levi S. Vygotski, que realizou seus

estudos  com  ênfase  no  desenvolvimento  social-histórico;  e  Henry  Wallon,  que

trabalhou o desenvolvimento sob uma perspectiva emocional.

25



Piaget,  que  era  graduado  em  Biologia  e  tornou-se  especialista  em

conhecimento humano, concluiu a partir da observação de organismos vivos e sua

capacidade em adaptar-se ao meio, que o mesmo processo pode ser relacionado ao

indivíduo,  no  caso  à  criança,  de  maneira  que  esta  constrói  seu  caráter  e

conhecimento a partir de uma interação com o meio e assimilação das informações

recebidas,  captadas  e  incorporadas  à  sua  existência.  Para  o  teórico,  o

desenvolvimento cognitivo ocorre de modo gradual e espontâneo por meio desse

processo (WADSWORTH, 1987).

De  acordo  com  a  essa  teoria,  Piaget  caracteriza  que  a  criança  aprende

construindo e reconstruindo o seu pensamento, através dos processos denominados

“assimilação e acomodação” das estruturas. Esta construção do pensamento, ele

denominou de estágios:  Sensório  –  Motor,  Simbólico  e  Conceptual  ou  conforme

descrição no quadro 1:

ESTÁGIO IDADE
(aproximada)

CAPACIDADES

Sensório-motor 0 a 2 anos Conhecimento  do  mundo  baseado  nos  sentidos  e
habilidades motoras.  No final  do período emprega
representações mentais

Pensamento
pré-operatório

2 a 6 anos Uso  de  símbolos,  palavras,  números  para
representar  aspectos  do  mundo.  Relaciona-se
apenas por  meio de sua perspectiva  individual.  O
mundo é fruto da percepção imediata.

Pensamento
Operatório-
Concreto

 7 a 11 anos Aplicação  de  operações  lógicas  e  experiências
centradas no aqui e agora. Início da verificação das
operações  mentais,  revertendo-as  e  atendendo  a
mais de um aspecto.

Quadro 1.  Estágios de Desenvolvimento Psicogenético de Piaget (Fonte:  Alvarez,  Lemos –

2006)

Do ponto de vista social-histórico, Vygotsky defende que a criança já nasce

inserida num ambiente social no qual a família é a primeira e principal influência.

Segundo o psicólogo, neste contexto social  e diante das condições de vida, são

produzidas  e  reconstruídas  as  experiências,  de  modo  a  estabelecer  o  seu

desenvolvimento  intelectual.  Neste  sentido,  concebemos a  pessoa  como um ser
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interativo, cujas características e inteligência são construídas através das trocas que

ocorrem com o meio no qual está inserido (VEER; VALSINER, 1999).

O teórico apresentou uma abordagem que considera o indivíduo para além do

ser  biológico,  mas  sob uma perspectiva  também social  e  histórica,  ou  seja,  um

sujeito que constrói seu conhecimento, cultura e personalidade na mediação com o

outro, e que produz seu desenvolvimento pelos significados absorvidos em interação

com o seu ambiente (VIGOTSKY, 1989).

 Por fim, destacamos Henri Wallon que foi médico, psicólogo e filósofo. Foi o

primeiro  a  considerar  o  aspecto  emocional  no  desenvolvimento  humano.  Para  o

teórico,  afeto,  inteligência,  movimento  e  personalidade  são  as  bases  para

compreender a construção do indivíduo (GALVÃO, 2000).

Wallon propôs cinco fases para o desenvolvimento infantil, que embora sob

outra  perspectiva  possam  ser  consideradas  complementares  e  não  excluem  o

pensamento de Piaget e Vigotski.  Ele denominou os estágios da seguinte maneira:

Impulsivo, Emotivo, Sensitivo-motor, Predominância e Projetivo. Galvão (1998, p. 22)

descreveu estes estágios, com base nessa teoria, conforme segue:

1º  Estágio  impulsivo-emocional:  a  predominância  da
afetividade orienta as primeiras reações do bebê; (0 a 1 ano)
2º  Estágio  sensório-motor  e  projetivo:  o  ato  mental  se
desenvolve a partir do ato motor; (1 a 3 anos)
3º  Estágio  personalismo:  construção  da  consciência  de  si
mediante as interações sociais; (3 a 6 anos)
4º Estágio categorial: os progressos intelectuais. Esta etapa é
muito  importante  para  o  desenvolvimento  das  aptidões
intelectuais e sociais da criança. (6 a 11 anos)
5º  Estágio  predominância  funcional:  novas  definições  dos
contornos  da  personalidade  desestruturados  devido  às
modificações  corporais  resultantes  da  ação  hormonal.  (11
anos em diante)

O  pensamento  de  Wallon  demonstra  que,  para  compreender  o

desenvolvimento infantil é necessário considerar a relação da afetividade (emoções)

e do corpo físico (motor) com os aspectos cognitivos do desenvolvimento de forma

que  se  compreenda a  participação  conjunta  de  ambos  em sua  aprendizagem e

progresso (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2007).

As teorias destacadas de maneira breve, nos revelam que o desenvolvimento

infantil pode ser entendido a partir de diferentes olhares. Ele se dá na interação com
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meio em que a criança está inserida, ocorre mediante a própria dinâmica interna e

natural pelo crescimento e também pelas influências e significações afetivas que

recebe nestas relações.

Há uma percepção de que os  estudos sobre  o  desenvolvimento  humano,

caracterizados  nestas  teorias,  dialogam  entre  si  e  se  complementam.  Porém,

nenhuma delas pode ser considerada totalmente completa, superada ou esgotada, e

no conjunto, trazem grande contribuição para nossa busca do entendimento sobre a

primeira infância. A integração das teorias também ratifica o pensamento moderno,

anteriormente citado neste trabalho, de que a criança não pode ser tratada pela

escola  de  maneira  fragmentada,  que  as  crises  e  diversidades  externas  também

influenciam o desenvolvimento delas e que cada indivíduo é único, sendo cada fase

da vida profundamente peculiar (BEE; BOYD, 2009).

Para se tornar agente facilitadora e mediadora de um desenvolvimento pleno

e  saudável  a  escola  deve,  entretanto,  considerar  cada  criança  com  suas

características individuais e em suas metamorfoses constantes. Deve ampliar suas

possibilidades,  extraindo  os  tesouros  guardados  na  individualidade  de  cada  ser,

instigando  a  sua  essência.  Deve  reconhecer  e  resgatar  a  criança  enquanto  um

sujeito de direitos. 

3.3.2 A criança - sujeito de direito

Refletir sobre a percepção que se tem da criança é essencial para a atuação

do educador, considerando que a sua prática é diretamente influenciada por essa

concepção.  A  busca  pela  compreensão  do  universo  infantil,  seus  diferentes

processos e relações com o mundo exterior e interior e seus aspectos peculiares de

desenvolvimento, deve ser uma atividade constante de modo a orientar e organizar

a prática pedagógica e todo o seu contexto. Uma pergunta inicial deve nortear essa

busca: “que conceito de criança tem orientado nossa prática ou orienta as práticas

de  um  modo  geral,  e  com  isso  tem  determinado  as  práticas  da  educação  da

infância?” (MELLO, 2000, p. 31).
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A infância é um conceito construído historicamente, isso significa que está sob

a influência de mudanças sociais e culturais, que ocorrem em diversos tempos e

sociedades,  refletindo  o  pensamento  que  é  atribuído  à  criança  em cada  época.

Dalberg, Moss e Pence (2003, p. 85) definiram a infância como “um estágio da vida

e  um  fenômeno  permanente  na  sociedade”,  indicando  a  transitoriedade  e

flexibilidade do conceito dessa etapa da vida.

Essa visão mais contemporânea vem alinhada à figura da criança enquanto

sujeito de direitos que surgiu a partir da Constituição Federal de 1988, (referendado

nos artigos 203, 208 e 227) que reconhece a criança como “portadora de direitos”,

desconectando da ideia da criança como um ser pertencente ou propriedade dos

pais e permitindo olhar para esta concepção sob um novo prisma social.

Essa nova concepção apresentada também dentro do construtivismo e sócio

– interacionismo valoriza a ação do indivíduo no processo do desenvolvimento e

determina  a  este  um  lugar  de  destaque  nas  interações  sociais,  implicando  em

grande influência também no âmbito da educação. À escola cabe mediar e propiciar

experiências  que  contribuam  efetivamente  para  a  construção  desse  sujeito,

observando que a criança necessita se desenvolver de maneira plena, nos diversos

aspectos que envolvem o processo e ampliando as possibilidades de interação com

o entorno, com o outro e consigo mesmas. O desafio dessa mediação é perceber a

criança como um ser capaz, ativo, singular, transformador, cultivando um ambiente

de crescimento propício, permeado por respeito a esta diversidade, preservando e

identificando sua identidade e autonomia (MARCHIORI, 2012).

Esta  concepção  estabelecida  deverá  provocar  mudanças  significativas  no

contexto escolar e nas ações pedagógicas ali desenvolvidas. Deverá produzir um

olhar diferenciado para o desenvolvimento infantil, de forma a não o enxergar mais

de modo fragmentado, categorizado por fases, mas como um processo complexo,

integral,  singular  de criança para criança,  e  com caráter  evolutivo.  Deverá ainda

destacar cada vez mais a criança como foco do ensino infantil, como indivíduo em

condição de desenvolvimento e capaz de interagir  com o meio, transformando e

sendo modificada por ele (BAZÍLIO; KRAMER, 2008).

Sendo  assim,  o  desafio  de  reconhecer  a  criança  como  sujeito  histórico,

consiste em abrir os espaços para a concretude de seu protagonismo, permitindo
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que,  como  atores  sociais,  tenham voz,  tenham oportunidade,  sejam respeitados

diante de suas diferenças e peculiaridades. Consiste em garantir o acesso destas

pequenas  pessoas aos  seus direitos,  acesso ao  brincar,  aos espaços dignos,  à

educação  de  qualidade,  à  saúde  e  à  vida  em  todos  os  seus  contextos,

especialmente nas instituições de ensino (MARCHIORI, 2012).

Por fim, podemos sintetizar que a escola, diante desse conceito, reconhecido,

estabelecido e preconizado na lei, mas ainda distanciado na prática da educação

infantil,  precisa  em  caráter  de  urgência,  adequar  seu  currículo  e  visão  às

características da criança enquanto sujeito e, portanto, ser criador, transformador,

social, produtor de cultura, capaz de relacionar-se e modificar-se.
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4 METODOLOGIA

4.1 Natureza do estudo

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, optou-se pela pesquisa

documental a partir de uma abordagem qualitativa dos dados levantados. Na pesqui-

sa qualitativa há uma busca pela compreensão e aprofundamento na dinâmica das

relações sociais, centrando-se nos significados, motivos, valores e atitudes implícitos

nelas. Minayo (2010, p. 14) mostra que este tipo de abordagem, permite “estudar e

permear diversos contextos e fenômenos de modo a mergulhar nos processos hu-

manos e suas experiências sociais”. 

Silva, Almeida e Guindani (2009) ressaltam que a pesquisa documental é um

processo de investigação em que se utiliza a análise documental como única fonte

de dados.

Este tipo de análise permite uma rica e diversa busca por informações, dados

e evidências nos materiais selecionados, tendo as questões ou hipóteses de interes-

se do pesquisador como base para a pesquisa (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

Há uma variedade de tipos de documentos que podem ser utilizadas para a

realização da análise de conteúdo. Fonseca (2002, p. 32) ressalta que “a pesquisa

documental recorre a fontes mais diversificadas [...] tais como: tabelas estatísticas,

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais [...] etc.”

Os documentos utilizados para análise que orientou o percurso metodológico

desta pesquisa foram selecionados primeiramente mediante sua relevância em rela-

ção ao objeto da pesquisa, e também por seu caráter de ordem governamental. Pos-

teriormente foram submetidos às seguintes etapas: leitura exaustiva, organização,

categorização e análise dos dados.

4.2 Contexto da Pesquisa: O NEI - Paulistinha

O cenário desta pesquisa é muito peculiar e significativo para mim. No âmbito

desta escola, eu e minha equipe,  vivenciamos diariamente tantas experiências e
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aprendizagens que não é possível relatar em poucas palavras, entretanto, procurarei

aqui, descrevê-la sintetizando nosso trabalho.

 Conforme estabelecido pela Resolução nº 102 de 11 de junho de 2014,  o

Núcleo de Educação Infantil, identificado como NEI-Paulistinha, tem por finalidade o

oferecimento de educação infantil  de qualidade para as crianças de zero a cinco

anos  e  onze  meses,  também  servindo  como  campo  de  formação  por  meio  de

estágios e atividades de graduação, extensão, pesquisa e pós-graduação. A divisão

das turmas encontra-se exemplificada abaixo:

TURMA IDADE

Berçário I 4 meses a 1 ano

Berçário II 1 a 2 anos

Maternal I 2 a 3 anos

Maternal II 3 a 4 anos

Infantil I 4 a 5 anos

Infantil II 5 a 5 anos e 11 meses
Quadro 2. Distribuição das turmas por faixa etária do NEI-Paulistinha

Atualmente a escola possui cerca de 300 crianças regularmente matriculadas

na  educação  infantil.  O  quadro  docente  conta  com  oito  professoras  EBTTs

(Docentes Educação Básica, Técnica e Tecnológica), seis professoras contratadas

pelo regime CLT – via Hospital  São Paulo/SPDM, doze auxiliares de sala e dez

estagiárias do CIEE.

As crianças em geral, frequentam a escola no horário de trabalho dos pais

e/ou responsáveis, e cerca de 80% delas estão na instituição em período integral.

O NEI-Paulistinha funciona de segunda a sexta-feira no horário das 6h30 às

19h30. Atende crianças de janeiro a dezembro, sendo que nos meses de janeiro e

julho  recebe  as  crianças  através  do  Projeto  Férias  que  proporciona  atividades

diferenciadas.
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No dia a dia da escola, a rotina é muito intensa, os pequenos recebem de três

a cinco refeições diárias, rigorosamente elaboradas e acompanhadas pela equipe de

nutrição do NEI. 

 A escola possui um diferencial que é a chamada “sala de saúde”, na qual atua

a  equipe  de  enfermagem,  realizando  algumas  atividades  de  primeiros  socorros,

ministrando medicação quando há prescrição médica.  Além deste  ambiente,  são

diversos os espaços de vivência que a Paulistinha possui. Dentre eles, destaco o

lactário, a cozinha experimental e o consultório odontológico que atende as crianças

matriculadas na escola de segunda a sexta-feira. 

São espaços privilegiados que fazem parte das conquistas de mais de 40

anos  de  existência  dessa  escola  que  surgiu  por  iniciativa  de  um  grupo  de

enfermeiras que almejavam ter um lugar de confiança, no qual deixar seus filhos

enquanto cumpriam suas jornadas de trabalho. 

Esta  iniciativa  do  passado  para  atender  à  demanda  das  mães  que

necessitavam  trabalhar,  ganhou  forças,  ampliou  seus  horizontes  e  formou  uma

escola.  Hoje,  o  NEI-Paulistinha,  conta  com  o  desempenho  de  uma  equipe

multiprofissional.  A  realização  do  trabalho  em  conjunto  deu  frutos  e  o  lugar

acolhedor, agora é voltado especialmente para a formação das crianças e possui

como  objetivo,  oferecer  condições  para  que  as  mesmas  se  desenvolvam

integralmente,  com  qualidade  e  de  forma  saudável  e  capazes  de  interferir

positivamente em seu meio e sociedade. 
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4.3 Fonte para obtenção de dados:

4.3.1 Documentos oficiais para a Educação Infantil

Para  a  realização  da  análise,  foram  privilegiados  os  documentos  oficiais

brasileiros que potencialmente orientam os princípios e a configuração da Educação

Infantil que é entendida como: 

[...] a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-

escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não  

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade

[...] (MEC, 2010, p. 12). 

Foram selecionados e analisados os seguintes documentos: 

 Constituição Federativa do Brasil 

 Estatuto da Criança e do Adolescente

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 1 / 2

 Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica

 Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil Paulistana 

 Plano Nacional de Educação

 Regimento Escolar do NEI-Paulistinha

 Plano Escolar do NEI-Paulistinha 

O  Quadro 3 apresenta um breve descritivo dos documentos selecionados,

além da codificação dos mesmos para a análise.
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Quadro 3 – Documentos oficiais submetidos à análise documental I
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4.3.2 Documentos orientadores para a Educação Infantil do NEI-Paulistinha

Considerou-se como documentos importantes para caracterizar a proposta da

EI no NEI-Paulistinha, o Regimento Escolar e o Plano Escolar Anual, descritos de

forma sucinta no Quadro 4:

Quadro 4. Descritivo dos documentos do NEI-Paulistinha utilizados nesta pesquisa 

DOCUMENTO DESCRITIVO ANO ACESSO CÓDIGO

Plano Escolar

Anual

O Plano Escolar Anual é o documento que

descreve  a  estrutura  da  Escola,  os

princípios  pedagógicos  e  as  metas  da

gestão para o  ano letivo.  Possui  caráter

complementar  em relação  ao  Regimento

Escolar.  Suas proposições decorrem das

discussões  ocorridas  no  Conselho  de

Escola,  nos  Conselhos  e  reuniões  de

classe  envolvendo  toda  a  comunidade

escolar.

2015 08/01/16 PEA

Regimento 

Escolar

O regimento escolar do NEI-Paulistinha é

o  conjunto  de  regras  que  definem  a

organização  administrativa,  didática,

pedagógica,  disciplinar  da  instituição,

estabelecendo  normas  que  devem  ser

seguidas  pelos  gestores,  professores,

pais, alunos e funcionários da escola.

2016 08/01/16 RE-NEI

Projeto

Político

Pedagógico

Obs.:  este  documento  está  em  fase  de

construção  pela  comunidade  escolar  do

NEI-Paulistinha e por isso não entrou na

análise

PPP
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4.4  Análise dos Dados

Os dados coletados nesta pesquisa foram submetidos à Análise de Conteúdo

que pode ser definida por “um conjunto de técnicas de análise que utiliza procedi-

mentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (Bardin,

2009, p. 48). 

A análise dos dados tem como objetivo buscar o que está intrínseco nas men-

sagens de comunicação coletadas de maneira a confirmar ou não os pressupostos

da pesquisa, ampliando o conhecimento do objeto por meio de comparação, contex-

tualização e indução a fim de obter significados que possam validar os resultados

encontrados (FRANCO 2008, p. 12).

O objetivo da realização da análise consiste em trazer significado ao conteúdo

coletado de modo a evidenciar as principais ideias obtidas. Para tanto, Bardin (2006)

definiu as etapas a serem seguidas no processo de análise do seguinte modo: 1)

pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e

interpretação.

Em cada uma das fases descritas acima, busca-se a organização do material

de forma a direcionar a seleção, a análise e a inferência a serem realizadas. Dessa

forma se objetiva alcançar o desmembramento do texto, produzindo recortes que se-

rão definidos em UNIDADES DE CONTEXTO (UC), que são o maior trecho do texto

no qual se destaca o tema abordado. Em seguida, se deve realizar um filtro mais es-

pecífico que permitirá a classificação de pequenos trechos em UNIDADES DE RE-

GISTRO (UR). Estas unidades referem-se ao menor trecho da UC e devem corres-

ponder a um aspecto sobre o tema abordado. A partir daí, é possível aprofundar a

leitura e interpretação dos dados e, posteriormente realizar a identificação de Cate-

gorias. Este processo necessariamente estará vinculado aos questionamentos da

pesquisa e seus objetivos, bem como, ao corpo teórico adotado. Para Franco (2008,

p. 59):
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A categorização é uma operação de classificação de elemen-
tos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de
um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios
definidos.   

Bardin (1977, p. 31) enfatiza que a análise de conteúdo é mais do que um

instrumento de pesquisa, mas torna-se uma fonte de opções e possibilidades ou

“com maior rigor, um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade

de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto [...]”.

Desse modo, a análise de conteúdo foi escolhida com o objetivo de facilitar a

compreensão  das  orientações  fornecidas  nos  textos,  bem como  de  encontrar  e

compreender  as  ações  educativas  esperadas  e/ou  pressupostas  nos  mesmos  e

ainda apurar conceitos que apontem para a temática saúde na realidade escolar.

Orientado  pelos  direcionamentos  explanados  até  aqui,  o  processo  de  pesquisa

envolveu os seguintes passos:

 Leitura dos documentos apontados e relevantes para a pesquisa;

 Seleção do material pertinente a partir dos eixos norteadores do estudo;

 Identificação das Unidades de Contexto (UC);

 Isolamento das Unidades de Registro (UR);

 Apropriação do material produzido de maneira a formular categorias;

 Interpretação dos dados a partir da correlação com a literatura.

A leitura  exaustiva  e  criteriosa  dos  documentos  selecionados,  obteve  como

palavra-chave  o  termo  saúde  para  a  seleção  das  unidades  de  contexto  (maior

trecho relacionado) e, posteriormente foram feitos recortes menores destes trechos,

embasados  na  mesma  temática  de  forma  que  permitiu  o  destaque  das  Urs

(Unidades de Registro).  Este exercício possibilitou uma reflexão que fez emergir

como  núcleo  direcionador  da  análise  a  ideia  do  “direito  à  saúde  na  educação

infantil”.

 Da  análise e interpretação das UCs e URs articuladas ao referencial teórico,

foram  identificadas  e  nomeadas  quatro  categorias:  1)  Promoção  da  Saúde  na

Escola;  2)  Relação  Cuidar  /  Educar  na  Educação  Infantil;  3)  A Educação  como
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Processo de Desenvolvimento Integral; e 4) Segurança/Proteção como Fatores de

Saúde na Infância.  O quadro síntese da análise encontra-se disponível no ANEXO

9.3. 

4.5 Considerações éticas da pesquisa

O presente trabalho não abrangeu coleta de dados com seres humanos, con-

siderando as características próprias da pesquisa documental. Por utilizar como fon-

tes primárias publicações legais e documentos oficiais sobre a Educação Infantil no

Brasil, não existem questionamentos referentes a sigilo envolvidos. Tais fatos dis-

pensaram a elaboração e a assinatura do “Termo de Consentimento Livre e esclare-

cido”.

Os dados, entretanto, foram coletados somente após o recebimento do termo

de autorização institucional para a realização da análise dos documentos oficiais do

NEI-Paulistinha (ANEXO 02) e da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da

UNIFESP sob o nº CEP 3249160715 (ANEXO 03).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 A saúde nos documentos analisados: desvelando concepções 

No  movimento  analítico  foi  possível  identificar  que  os  documentos

selecionados  evidenciaram  ênfases  teóricas  e  metodológicas  que  incentivam  e

norteiam as ações educativas voltadas para a saúde do escolar na educação infantil

de um modo geral e intrínseco. O tema direito à saúde na infância foi identificado e

elencado  como  o  núcleo  direcionador  da  análise,  considerando  sua  evidência

registrada em todos os documentos selecionados.

O tema é preconizado na Constituição Federativa do Brasil de 1988, como

aponta o artigo 196: 

[...]  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação. 

A Carta Magna retrata a questão do acesso à saúde enquanto bem comum

(direito de todos) atrelado às ações políticas (dever do Estado) por meios da oferta

de atendimentos, mas também por meio da prevenção e educação para a saúde.

Esse  direito  é  assegurado  e  ratificado  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação Nacional (1996), quando esta ressalta que a educação se responsabiliza

pela formação plena e integral da criança conforme determina no Artigo 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.

Pensar  o direito  à  saúde,  estabelecido como dever  e  responsabilidade do

Estado, mediante a percepção da complexidade prevista na lei, nos remete a uma

reflexão  mais  ampliada  da  relevância  destas  ações  de  promoção,  proteção  e

recuperação da saúde por meio de ações e serviços que atendam às necessidades

da população, por meio das políticas públicas.

Assegurar este direito social deve ser absoluta prioridade. O documento prevê
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que o direito é de todos. É, portanto, direito do adulto, do idoso, do indígena, do

bebê e da criança. Direito da família, direito do escolar. 

A  garantia  do  acesso  à  saúde  nos  diversos  aspectos  apresentados,

permeados  e  associados  à  ação  escolar  e  familiar,  podem  proporcionar  a

integralidade ao desenvolvimento da criança.

Nos  documentos  analisados,  o  direito  à  saúde  emerge  com  ênfase  na

garantia,  na  responsabilidade do Estado e  na articulação entre  a educação e a

saúde.

Partindo do pressuposto na lei de que o direito à saúde deve ser assegurado

também na escola, mediante a garantia de acesso à saúde e à articulação entre a

educação e a saúde,  esta pesquisa buscou apreender  e analisar  estas ênfases,

considerando os objetivos assumidos.

 A partir dos 12 documentos selecionados foram identificadas 181 UCs e 217

Urs, exemplificadas no QUADRO 3. Essas unidades foram organizadas, agrupadas

e, após constantes inferências que relacionavam tais registros à literatura, e vice-

versa,  trouxeram à luz unidades de significação compreendidas em quatro eixos

principais: 

 Relação cuidar/educar na educação infantil; 

 Promoção da saúde na escola; 

 A educação como processo de desenvolvimento integral; 

 Segurança e proteção como fatores de saúde na escola.

A seguir, serão abordados e discutidos os eixos supracitados.

5.2 Relação cuidar/educar na educação infantil

Todo  ser  vivo  depende  do  atendimento  de  suas  necessidades  para  sua

sobrevivência  e  desenvolvimento.  As  crianças  de  modo  especial  demandam

cuidados e atenção constantes, que sejam oferecidos com qualidade, a fim de que

possam crescer de maneira saudável, feliz e desenvolver o seu potencial (SANTOS

et al., 2004).
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), nos artigos 29 e 31,

promulga que o atendimento em educação infantil nas creches e pré-escolas deve

contemplar as necessidades de “desenvolvimento intelectual e o acesso ao saber,

bem como o direito à socialização, às vivências infantis e aos cuidados assistenciais

básicos”. 

O  documento  citado  acima,  assim  como  os  demais  analisados  nesta

pesquisa,  ressalta  de maneira contundente (em 66 unidades de registro) que os

cuidados  essenciais  associados  à  sobrevivência  e  ao  desenvolvimento  da

identidade, são universais e, como direito da criança, não podem ser negligenciados.

Neste  eixo,  as  unidades  de  registro  que  foram  levantadas,  permitiram

encontrar referências que preconizam uma educação infantil totalmente incorporada

ao processo do cuidado e assistência às necessidades básicas das crianças. Esta

inferência  possibilitou  a  caracterização  desta  categoria  como  a  principal  e  mais

expressiva  dentre  as  demais,  considerando  a  relevante  representação  nos

documentos e permitiu ainda, identificar a relação cuidar – educar como sendo o

foco central na EI.

Os exemplos abaixo confirmam essa ideia:

As  creches  e  pré-escolas  se  constituem,  portanto,  em
estabelecimentos  educacionais  públicos  ou  privados  que
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade
[...] UR 61- DCNEB.

[...]  entendendo  o  cuidado  como  algo  indissociável  ao
processo educativo UR 08 – DCNEI.

[…] A complementaridade entre os cuidados e a educação na 
             família e na creche deve ser buscada.    UR 78 – PNQ1

Os documentos revelam com determinada constância, que este cuidado deve

estar  comprometido  com o zelo  pela  saúde das crianças de forma integrada ao

processo educativo:

[...]  mecanismos  para  a  necessária  articulação  que  deve
haver entre a educação e outras áreas, como a saúde e a
assistência UR 60 – LDB.
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Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação
infantil  significa  compreendê-lo  como  parte  integrante  da
educação UR 94 – RCNEI.

Este  aspecto  também  é  contemplado  no  Regimento  Escolar  do  NEI-

Paulistinha:

[...]garantir  às  crianças,  respeitadas  suas  especificidades e
singularidades,  o  direito  inalienável  de  serem  educadas  e
cuidadas de forma indissociada UR 191 – RE-NEI.

          [...]Possibilitar o elo entre o cuidar e educar   UR 170 – RE-NEI

Emana dos documentos privilegiados neste estudo, uma sequência de ideias

que  se  inicia  ressaltando  que  a  educação  infantil  também  possui  uma  função

assistencial. Afirmam que a escola deve promover o atendimento às necessidades

básicas das crianças nas horas em que estas frequentam a instituição e prosseguem

ratificando  a  estreita  relação  do  cuidado  com  a  educação,  especialmente  nos

primeiros anos de vida.

Há  destaque  ainda,  nos  resultados  obtidos,  para  a  necessidade  do

envolvimento consciente e da atuação intencional dos educadores nessa dinâmica:

É recomendável  que  todos  os  professores  reconheçam e  
saibam como proceder diante de crianças com sinais de mal-
estar,  vômito,  convulsão,  sangramento  nasal,  ou  quando  
ocorre um acidente. UR 130 – RCNEI

[...]...os  educadores  criam momentos  em que as  crianças  
possam progressivamente cuidar de si  próprias UR 48 –  

                                                   IQEIP

 Com base nestes dados e nos registros evidenciados acima, pode-se afirmar,

em relação ao cuidado na escola, que:

 A escola de educação infantil,  seja  a creche ou similares, se constitui  em

espaço  no  qual  o  cuidado  e  o  desenvolvimento  caminharão  de  maneira

alinhada; a instituição deve articular as ações educativas com as práticas de

saúde de modo a garantir essa integração;

 A  afetividade  e  o  atendimento  das  necessidades  básicas  como

alimentação, sono e higiene, são fatores essenciais no aspecto cuidar. O êxito
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em cumprir tais finalidades, afeta positivamente a saúde das crianças; cuidar

requer a aceitação e o acolhimento da criança;

 A EI deve proporcionar por meio do cuidado, experiências prazerosas, nas

quais  o  pequeno  seja  estimulado  a  se  perceber,  se  aceitar,  se  satisfazer

consigo mesmo e se encontrar nas relações com o outro e o meio em que se

insere;

 O cuidado na EI, como já exposto, possui caráter educativo e isso deve se

refletir também no objetivo de semear a responsabilidade com o próprio corpo

e o desenvolvimento da autonomia;

 A saúde de cada criança matriculada precisa  ser  prioridade da escola de

ensino infantil, de modo que seus cuidadores estejam cientes e preparados

para zelar, orientar e estimulá-los nessa questão;

 Ser cuidada e assistida em suas necessidades básicas é direito da criança.

Isto pressupõe respeito e seriedade da escola a fim de garantir esse direito.

Os resultados obtidos elucidam repetidamente, que o cuidar está imbricado

no educar quando partimos do pressuposto de que esta é uma relação indivisível.

Quanto  menor  a  criança,  maiores  necessidades  possuem  que  dependem

inteiramente  da  intervenção  daquele  que  cuida.  Isto  torna  imprescindível  que  o

educador possua clareza da concepção de cuidado. Kramer (2005, p. 82) amplia

este entendimento dizendo que “o cuidado está pautado na necessidade do outro e,

portanto, é necessário um conhecimento daquele que recebe os seus cuidados”. 

Esta  perspectiva  provoca  o  educador  exigindo  que  ocorra  uma  maior

dedicação, uma verdadeira entrega na aproximação com a criança. Exige que haja

interesse e sensibilidade para perceber o que ela realmente precisa sem, entretanto,

ignorar sua individualidade e formas peculiares de interação.

[...]Construção  de  um  vínculo  entre  quem  cuida  e
quem é cuidado. UR 103 – RCNEI

          [...] sejam atendidos em suas necessidades de saúde:      
             nutrição, higiene, descanso e movimentação.  UR 85 – PNQ2
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Desta maneira, o significado de “cuidado” pode assumir diversas dimensões.

Como o cuidado é um conjunto de procedimentos que envolvem uma relação com o

outro, esta simbiose certamente criará vínculos, estabelecendo uma dimensão de

afetividade  nesse  processo.  Na  educação  infantil,  portanto,  o  cuidar  requer

intencionalidade,  empatia,  afeto,  mas  exige  também  o  desenvolvimento  de

competências  visando  atender  de  forma  integrada  e  satisfatória  as  diversas

necessidades das crianças no período em que estas  estão sob os  cuidados da

escola (VERÍSSIMO; REZENDE, 2004).

Ou  seja,  em  todo  o  cenário  da  educação  infantil,  o  atendimento  às

necessidades  essenciais  da  criança  deve  atrelar-se  à  prática  pedagógica,

primeiramente  através  do  conhecimento  de  quais  são  essas  necessidades,  e

intencionalmente  priorizando-as  no  currículo  e  projeto  pedagógico  escolar.  De

acordo com Santos et al (2004, p. 42), de uma maneira sintética, podemos dizer

que toda criança precisa de:    

Proteção física e de saúde;

Relacionamentos [...] contínuos que forneçam: segurança   
                                      emocional, afeto e atenção;

Cuidados que respeitem as diferenças individuais;

Cuidados e oportunidades adequados ao processo de    
                                      desenvolvimento [...]

Em síntese, podemos constatar que as ações de cuidado na escola envolvem

desde as  atividades consideradas mais  comuns como a  troca de fraldas até  as

questões mais amplas como a incorporação de valores afetivos e o ensino sobre os

aspectos de saúde no dia a dia. Esse processo implica em aperfeiçoar a prática do

cuidado, mas também na busca de saberes que possibilitem reconstruir e reavaliar

sempre o significado das ações (CIPOLLONE, 2001).

Os documentos são enfáticos ao mostrar que o elo entre cuidado e educação

é  intrínseco  e  indispensável  na  educação  infantil,  revelando  que,  por  meio  do

atendimento  às  suas  necessidades,  a  criança  cria  e  recria  suas  impressões  do

mundo ao seu redor formando valores e significados para a vida (SANTOS et al,

2004).
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Somos  seres  sociais.  Na  interação  com  o  outro  e  com  o  meio  em  que

estamos inseridos é que somos formados e desenvolvidos.  O cuidado,  portanto,

exerce um papel singular neste processo. Para as crianças nesta faixa etária, que

consiste  em  período  de  plena  construção  da  personalidade,  essa  experiência

certamente será de grande influência em sua formação. 

A instituição escolar possui assim a responsabilidade de priorizar as ações in-

tencionais de cuidado, aperfeiçoando-a com vistas a contemplar as necessidades in-

fantis de maneira global e afetiva, clara e evidente em seu programa pedagógico,

contribuindo assim, para um crescimento saudável em todos os aspectos.

5.3 Promoção da saúde na escola

O estudo aponta que o direito a saúde na educação infantil, implica em ações

pedagógicas que norteiem a rotina escolar de tal modo, que a informação, a atenção

à  saúde  e  a  busca  por  promover  qualidade  de  vida  estejam  presentes  e  se

relacionem.  Buss  (2010,  p.  2)  afirma  que  “a  saúde  contribui  para  melhorar  a

qualidade de vida e esta é fundamental para que um indivíduo [...] tenha saúde”.

A promoção  da  saúde  envolve  propostas  coletivas,  ou  seja,  a  escola  em

conjunto com a família, a sociedade e o governo, deve seguir rumo ao objetivo de

ampliar  a  consciência  sobre  a  temática,  sobre  como  obter  um  estilo  de  vida

saudável, sobre o meio ambiente, enfim, criar espaço para discussão e ampliação

destes temas. Assim sendo, a escola deve se estabelecer como agência promotora

de saúde (SEIDL; ZANNON, 2004).

Os  registros  analisados  neste  estudo  apontam  que  a  abordagem  dos

processos  educativos,  especialmente  na  primeira  infância,  está  diretamente

relacionada à promoção da saúde de forma plena, ativa e construtiva. Demonstram

que esta relação está além da responsabilidade da instituição em perceber e acionar

a família nos casos de mal-estar ou suspeita de doença apresentados pela criança. 

Evidencia-se que este eixo é considerado de extrema importância quando se

trata da questão saúde na educação infantil, pois diante de sua apreensão e prática

surgem as principais iniciativas pedagógicas para se promover a saúde no ambiente
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escolar. No levantamento documental sistematizado, esta temática surge destacada

em 63 URs, dentre as quais selecionamos alguns exemplos:

Pensar  de  forma  ampla  e  profunda  a  dimensão  da  promoção  da
saúde e do bem estar [...] UR 35 – IQEIP.

Garantindo  o  acesso  [...]  às  ações  e  serviços  para  promoção,
proteção e recuperação da saúde UR 69 – ECA.

[...]  serão  desenvolvidos  alguns  projetos  como:  Projetos
Permanentes:  [...],  Meio  Ambiente,  Aprendendo  com  Minhas
Emoções, Sustentabilidade e Vida, Convivência, Promoção de Saúde
Escolar. UR 144 – PEA

Estabelecer  ações  efetivas  especificamente  voltadas  para  a
promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde [...] UR 215 -
PNE

Está  proposto  que  as  intervenções  e  orientações  em saúde  ampliem seu

escopo no âmbito escolar. Estas iniciativas devem ocorrer por meio de uma reflexão

sobre as necessidades de saúde da criança, mas também direcionando e atuando

junto às famílias. Sugere-se maior proximidade da comunidade escolar, por meio da

criação de espaços e oportunidades para o desenvolvimento de ações de promoção

da saúde (BRASIL, 2007).

No  âmbito  do  Regimento  Escolar  do  NEI-Paulistinha,  encontramos

consonância a estes princípios:

Incentivar  a  construção  coletiva  de  saberes,  linguagens e  práticas
entre as equipes de saúde e educação de modo a produzir soluções
inovadoras UR165 – RE-NEI.

[...]Programar  ações  direcionadas  aos  funcionários,  crianças  e
familiares  em  um  processo  contínuo  de  educação  para  a  saúde.
UR175 RE-NEI

[...]ampliar a qualidade do cuidado e promoção à saúde dos usuários
e trabalhadores do NEI-Paulistinha. UR157 RE-NEI

Nesse sentido os documentos ratificam de forma recorrente a importância das

atividades temáticas relativas à saúde estarem inseridas no currículo escolar. Assim
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destacam-se da análise os seguintes pontos que reiteram a relevância da promoção

da saúde na educação infantil:

 Promover  saúde  também  é  entender,  defender  e  promulgar  o  direito  da

criança na escola; 

 É fundamental a discussão sobre o lugar da promoção da saúde no currículo

da EI e na escola enquanto espaço para produzir saúde e bem-estar;

  A escola também é responsável por orientar, debater e educar para a saúde.

Aliás,  possui  excelente  cenário  para  isso.  Esta  visão  pode  e  deve  ser

estendida às famílias e à comunidade em geral;

 O currículo  da  EI  deve prever  além de ações higienistas  relacionadas ao

cuidado,  mas  também  metodologias  que  permitam  o  desenvolvimento  de

ações que enfoquem e envolvam a saúde e a qualidade de vida;

 Todos os  atores  escolares  precisam ser  inseridos nos projetos  que visem

promoção da saúde.

A escola se constitui, portanto, num ambiente rico e excelente para as ações

de conscientização individual e coletiva sobre a responsabilidade e o direito à saúde,

pois  abre  “possibilidades  para  uma  educação  para  a  saúde  consciente  [...],

instrumentalizando os alunos para a vida cotidiana” (COSTA et al, 2013, p. 507).

No  cumprimento  destas  premissas,  a  escola  se  torna  uma  estrutura

fortalecida para viabilizar processos e iniciativas que contribuam para melhorar a

saúde de todos, com estratégias transformadoras das condições de vida, mediadas

por  atividades  significativas  que  estimulem  e  afetem  positivamente  os  sujeitos

favorecendo o acesso à saúde no seu sentido mais amplo (GURGEL, 2008).

Para  tanto,  é  necessário  que  gestores  e  educadores  ampliem  sua

compreensão  sobre  a  educação  para  a  saúde  de  forma  contínua  e  dinâmica,

concebendo-a como um instrumento eficiente para o empoderamento dos sujeitos e

de transformação social.

Por  isso,  a  importância  de  promover  saúde  na  educação  infantil  não  diz

respeito  apenas  ao  direito  da  criança,  mas  também  à  responsabilidade  social.

Ensinar saúde, cuidado pessoal, prevenção e estilo de vida saudável, envolvendo os
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pequenos  e  fazendo-os  participantes  ativos  desse  processo,  certamente  trará

reflexos em toda a sociedade. No entanto, cultivar a prática da educação em saúde

na escola implica em desenvolver no projeto político pedagógico um pensar crítico

sobre a temática. Essa reflexão pressupõe um desdobramento em ações reais e

transformadoras que estimulem a formação de pessoas, que ainda no início da vida

sejam capazes de avaliar e tomar decisões de saúde sobre si mesmas (MACHADO

et al, 2007).

Torna-se  imprescindível  que  a  concepção  de  promoção  da  saúde  esteja

incorporada  ao  cotidiano  da  vida  escolar,  entre  todos  os  sujeitos  envolvidos  no

processo de ensino-aprendizagem, considerando a relevância do papel escolar na

comunidade e sua missão enquanto formadora de cidadãos, de maneira que estes

se  apropriem  de  seus  direitos,  alcancem  autonomia  e  sigam  fazendo  escolhas

saudáveis (DEMARZO; AQUILANTE, 2008).

Compreendendo a saúde como direito da criança,  a escola se moverá no

intuito  de  promover  saúde  em  seu  território.  Este  movimento  potencializa  as

oportunidades  de  mudança  individual  e  coletiva  no  estilo  de  vida;  possibilita  a

abertura de espaços reais para conhecimento e apropriação sobre as questões de

saúde de forma didática, democrática e eficaz.

5.4 A educação como processo de desenvolvimento integral

A  educação  infantil,  mediante  o  que  está  preconizado  nos  documentos

oficiais, deve promover a integração entre os aspectos físicos, afetivos, cognitivos e

sociais da criança, considerando a importância de cada um desses segmentos na

formação do sujeito.

Este estudo apurou por meio da análise documental, um total de 53 unidades

de registro,  que apontam para a temática em torno do desenvolvimento integral,

ressaltando sua importância no processo educativo, de forma a evidenciá-la como o

eixo norteador sobre o qual falaremos neste tópico. Abaixo estão elencados alguns

exemplos destas unidades apontados na análise:
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[...]  Educação  Infantil  que  possibilite  o  desenvolvimento
integral da criança  UR 71 – PNQEI.

A educação [...] tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando UR 56 – LDB.

A  educação  tem  por  função  criar  condições  para  o
desenvolvimento  integral  de  todas  as  crianças.  UR  104  –
RCNEI

Cuidar do bebê e da criança é sobretudo dar atenção a ela
como  pessoa  que  está  num  contínuo  crescimento  e
desenvolvimento UR 38 – IQEIP

Os registros selecionados nos documentos ressaltam ainda que a educação

infantil deve ser um processo que possua como esteio e objetivo o desenvolvimento

integral da criança, ou seja, não se trata de ser apenas função da EI ou ainda de

garantir direitos, mas de abrir caminhos que conduzam os pequenos a um pleno

desenvolvimento.

Esta  premissa  também  se  destaca  no  Regimento  do  NEI  –  Paulistinha,

ressaltando que a avaliação da criança se dará na observância deste conceito. Veja

nos exemplos de URs abaixo:

[...] a avaliação será através de relatório de desenvolvimento
físico,  intelectual,  psicológico,  social,  de  saúde  e  ainda
cultural sem objetivo de promoção UR 158 – RE-NEI.

[...] visando a aquisição de hábitos saudáveis de alimentação,
de  higiene  e  demais  condições  necessárias  ao  seu  pleno
desenvolvimento; UR163 RE-NEI

Outros  fatores  relevantes  sobre  esta  temática  emergiram  a  partir  do

aprofundamento no conteúdo analisado,  os quais reafirmam que a instituição de

ensino  infantil  deve  proporcionar  à  criança  as  condições  para  o  seu  pleno

desenvolvimento. São eles:
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 A educação infantil  deve promover saúde de modo integral  e eficiente,  ou

seja,  considerando  os  aspectos  físicos  e  psicológicos  dos  sujeitos;

compreendendo cada criança enquanto ser completo e único, que não pode

ser fragmentado;

 O  desenvolvimento  pleno  está  relacionado  diretamente  ao  ser  saudável;

Cuidado  e  saúde  são  pressupostos  para  o  processo  de  desenvolvimento

integral.

 Quando  a  criança  recebe  oportunidades  para  se  desenvolver  em  seus

aspectos físico, emocional e intelectual na escola, ela está sendo atendida em

seu direito à saúde;

 A escola em parceria com a família deve promover saúde, estimulando um

estilo de vida saudável que influenciará a criança em seu desenvolvimento

global;

 Assegurar  que  a  criança  possa  se  desenvolver  integralmente,  implica  em

propiciar  e  respeitar  os  saberes  e  experiências  individuais  dela  enquanto

sujeito.

Desenvolver, que também significa progredir, produzir e gerar frutos possui na

infância um valioso cenário. A criança, em sua característica de transformação ativa,

deve  ser  estimulada  enquanto  sujeito  neste  processo.  O  trabalho  realizado  na

educação infantil se concretiza por meio de projetos e práticas que considerem cada

criança  em  sua  complexidade,  potencialidade  e  singularidade.  Para  tanto,  se

pressupõe o investimento em iniciativas que contemplem essas características de

modo a estimular  o crescimento multiforme e prazeroso dos pequenos (GUARÁ,

2009; FARIA, 2013).

Como dissemos acima, este investimento implica em promover a autonomia

da criança tornando-a participante ativa em seu desenvolvimento. A transformação

social e cultural ocorre no coletivo, no entanto, é no plano individual que se semeiam

as  mudanças  de  atitude  e  de  comportamento.  Nessa  interação,  o  processo

educativo  deve  dar  prioridade  à  ação  integradora  e  articulada  para  a  troca  de

conhecimentos para a saúde e a vida, de modo a gerar nos pequenos o desejo por

atitudes e hábitos saudáveis (MEC, 2007). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) propõe

a inclusão e o desenvolvimento dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares

Nacionais, de forma a favorecer uma ampliação do processo educativo e permitir

uma  flexibilidade  curricular  que  facilite  ações  integradoras  também nos  projetos

pedagógicos da Educação Infantil,  promovendo esse encontro com a diversidade

que envolve o mundo da criança e seu crescimento global.

Assim, espera-se um maior empenho por parte das instituições em alcançar o

objetivo de que cada sujeito se desenvolva integralmente. Este processo deve incluir

o rico universo que compõe a escola, ou seja, valorizar e transformar os espaços e

ambientes disponíveis, cultivar as relações afetivas, o acolhimento e as trocas de

saberes, promover uma rotina saudável e agradável, incentivar as brincadeiras, a

criatividade, a interação com as famílias, etc. (ORTIZ; CARVALHO, 2012).

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil,  outro  dos

documentos  analisados  neste  trabalho,  apresentam os  fundamentos  norteadores

que  devem estruturar  a  prática  educativa  nas  escolas  de  ensino  infantil.  Como

destaque,  o  documento  ressalta  que  é  necessário  considerar  a  “integralidade  e

indivisibilidade  das  dimensões  expressivo  motora,  afetiva,  cognitiva,  linguística,

ética, estética e sociocultural das crianças” (MEC, 2013, p. 86).

A compreensão  de  que  a  educação  infantil  é  responsável  por  facilitar  e

promover o desenvolvimento integral das crianças, e, mais do que isso, entendendo

este processo como finalidade da mesma, é fundamental organizar e repensar os

currículos de maneira que se priorize um caminho dialógico entre todos os atores

escolares,  respeitando  e  contemplando  as  subjetividades,  as  multiplicidades  de

culturas, pensamentos, pontos de vistas e necessidades.

Por  fim,  a  base  para  a  concretude  dessa  compreensão,  é  assegurar,  no

âmbito  escolar,  os  direitos  da  criança  conforme  preconizado  na  legislação,

considerando  que  educação,  cuidado  e  saúde  podem  e  devem  caminhar  em

sintonia,  vislumbrando  fomentar  o  pleno  desenvolvimento  dos  pequenos  nas

instituições de educação infantil.
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5.5 Segurança e proteção na escola: fatores de saúde

O  ‘ser  criança’  está  diretamente  relacionado  ao  fator  movimento.  Nesse

primeiro momento da vida, este pequeno sujeito está sempre se mexendo de um

lado para o outro à procura de novas descobertas e apropriação do mundo. Sua

comunicação com tudo que está ao seu redor se faz por meio dos gestos, toques

sons e expressões que consegue exprimir. Tudo é novo e curioso, e por isso surgem

muitos perigos diante de sua fragilidade, portanto a criança precisa estar protegida e

amparada, livre de acidentes e incidentes que possam atingi-la, de modo que essa

segurança  deve  ser  prioridade  para  aqueles  que  atuam  como  seus  cuidadores

(SOUZA; CUNHA, 2010).

Na creche, diversos fatores como o espaço, as atividades, a organização do

mobiliário,  a  fase  de  desenvolvimento  da  coordenação  motora  da criança,  entre

outros, pode ocasionar acidentes. A Organização Mundial da Saúde (2004) define

“acidente  como  um  acontecimento  independente  da  vontade  humana,

desencadeado pela ação repentina e rápida de uma causa externa produtora ou não

de  lesão  corporal  ou  mental”.  Como  não  é  possível  evita-los  em  todo  tempo,

medidas de prevenção devem ser adotadas pela equipe educadora, consciente de

que estar seguro também é sinônimo de estar saudável.

Na rotina escolar, as situações que exigem atenção à segurança e proteção

das crianças, variam de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento. Por isso,

o  fator  prevenção é  essencial.  No cuidado,  na  execução de atividades,  deve-se

sempre manter o respeito à autonomia dos pequenos incluindo-os na elaboração e

desempenho de tarefas como a organização do lugar, o cuidado com o outro e ainda

na reflexão sobre  o ambiente.  Além disso,  se faz  necessário  o  investimento  em

espaços adequados e em estimulação de hábitos e atitudes que visem autoproteção

(TADDEI et al., 2006).

Com  base  nestes  pressupostos,  os  documentos  analisados  permitiram

delinear, imbricado às concepções teóricas que deram suporte a este estudo, um

campo referente  à  segurança  e  proteção da  criança como fatores  de  saúde  na

instituição de EI. Este campo foi identificado por meio de 35 unidades de registro

que apontaram para esta temática.
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Esta  categoria,  embora  tenha  surgido  de  maneira  menos  expressiva  nos

registros da investigação, remete a assunto de extrema relevância no que se refere

ao cuidado com as crianças no ambiente escolar e, portanto, digno de muita atenção

por parte dos educadores.

As  ações  descritas  e  propostas  nos  documentos  analisados  indicaram

variadas dimensões no campo “segurança e proteção”. Destaca-se neste capítulo a

ênfase nas questões que se referem à prevenção de acidentes e ao cuidado e zelo

com o ambiente escolar,  de modo a garantir  o amparo e a integridade física da

criança. 

Como  este  eixo  não  aparece  de  maneira  recorrente  ou  aprofundada  na

maioria dos documentos analisados sugere uma lacuna ou um silêncio na literatura

que somente é amenizado nos IQEI e nos IQEIP, especialmente sobre a questão da

segurança. Evidencia-se também que a discussão em torno do assunto precisa ser

ampliada.

 Dentre  as  unidades  levantadas,  destacam-se  algumas  encontradas  nos

documentos que abordam a qualidade na EI:

[...] as práticas cotidianas precisam assegurar a prevenção
de acidentes UR 19 - IQEI.

[...]  garantindo  ambientes  agradáveis  e  seguros  UR  55  -
IQEIP 

[…] Ambientes internos e externos são... limpos, ventilados e
tranquilos UR 27 – IQEI

Nos documentos  institucionais  a  temática  se  revela  em poucos  aspectos,

porém está explícito o caráter de cuidado com a proteção:

[...]  zelar  pela  integridade  física  das  crianças  e  sua
segurança UR176 – RE-NEI.

[…]  Permitir  a  segurança  e  mobilidade  das  crianças
UR 53 – IQEIP

53



Os registros apontam que a qualidade da vivência da criança na instituição

escolar,  depende  da  relação  entre  as  ações  de  segurança  e  proteção  com  os

cuidados que ocorrem nesse ambiente de um modo geral. 

Neste eixo, a inferência realizada nos documentos permitiu ressaltar ainda

que:

 As atividades diárias previstas na escola precisam ser organizadas com foco na

criança e suas necessidades, considerando os fatores que podem colocar em

risco sua integridade física;

 Zelar pelos espaços da escola de modo a oferecer ambientes sempre limpos,

higienizados, ventilados e agradáveis para permanecer, promove acolhimento,

proteção e, consequentemente, saúde;

 Uma escola  segura  para  as  crianças  possui  as  condições  necessárias  para

liberdade de movimentação e execução de atividades lúdicas e artísticas, de

modo que o mobiliário ou a arrumação dos espaços não representem perigo

para as mesmas;

 Durante o período de permanência na escola,  a equipe escolar é totalmente

responsável pelo cuidado e integridade de cada criança. É preciso, portanto, que

os procedimentos a serem tomados pelos educadores em caso de mal-estar

repentino ou acidentes, sejam claros.

 Segurança e proteção são fatores de saúde e direito da criança, pois possuem o

objetivo de preservar a vida. A escola tem por obrigação garantir  o acesso a

esses direitos, incluindo medidas que devem estar previstas no Projeto Político

Pedagógico.

Estas premissas indicam que as crianças necessitam de independência para

circularem no espaço, ou seja, que desfrutem de oportunidades para movimentação

e para exploração de suas curiosidades. Tudo isso longe dos perigos. Para tanto, é

preciso que haja planejamento, execução e manutenção que possam garantir  as

condições  necessárias  de  segurança.  É  imprescindível  a  aquisição  e  uso  de

materiais de boa qualidade, testados no mercado, bem como a proteção adequada
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em situações  onde  exista  possibilidade  de  risco,  tais  como,  escadas,  varandas,

janelas, etc. (BRASIL, 2013).

A  análise  suscitou  a  relevância  das  questões  de  cuidado  e  zelo  pela

integridade  das  crianças  no  ambiente  escolar.  Os  documentos  apontam  a

necessidade de que a instituição possua as condições mínimas para oferecer aos

pequenos  um  lugar  adequado  no  quesito  segurança.  Enfatizam  que  os

profissionais/cuidadores  sejam devidamente  preparados  e  capacitados,  a  fim  de

serem também protetores das crianças sob seus cuidados. Estes devem conhecer

as nuances entre as diferentes idades, o ritmo de crescimento e desenvolvimento

físico variado e ainda o que preconiza a legislação sobre este tema, de modo a se

tornarem aptos para o acompanhamento deste processo (SOUZA; CUNHA, 2010).

A  escola  é  uma  instituição  que  visa  oferecer  condições  ideais  para  o

crescimento  harmonioso  da  criança.  Estas  condições  devem  assegurar  que  os

pequenos estejam totalmente resguardados no ambiente escolar que, por sua vez,

deve ser organizado e projetado de modo que a criança seja respeitada, bem como

seu direito ao movimento, ao livre brincar, à curiosidade e interação com o espaço

(TADDEI et al., 2006).

Portanto, o desafio da organização do ambiente escolar consiste em prepara-

lo de modo criativo e seguro simultaneamente, onde ocorra constante supervisão

das  atividades  das  crianças  por  parte  de  educadores  devidamente  capacitados.

Estas medidas são parte fundamental para garantir o acesso e usufruto do direito à

saúde em sua plenitude.

O desafio continua diariamente, na busca por tornar a escola em todas as suas

práticas e possibilidades, em um lugar de diversidade, construção e multiplicidade,

porém,  amparado  no  sossego  de  um  ambiente  realmente  seguro,  tranquilo  e

protegido.
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5.6  A  SAÚDE  NA  ORGANIZAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO  INFANTIL:  DAS

RECOMENDAÇÕES  OFICIAIS  À  PROPOSTA  PEDAGÓGICA  DO  NEI-

PAULISTINHA

5.6.1 Coerência e coesão entre os documentos oficiais

Por  meio  da  análise  realizada  nesta  pesquisa,  procurou-se  identificar  a

relação entre os documentos selecionados no que se refere à temática saúde, bem

como a maneira como essa temática está contemplada (se está) nos documentos do

NEI-Paulistinha.

Num primeiro momento analisamos aqui  a coerência entre os documentos

oficiais  levando  em  conta  sua  cronologia  e  atuação  no  cenário  educacional.

Procurou-se então relacionar os documentos entre si com a referência no núcleo

“saúde” e correlacionando aos eixos norteadores elencados pela pesquisa.

Desse modo, observou-se que a Carta Magna ou Constituição Federativa do

Brasil  (1988),  primeiro  documento  analisado,  define  que  “saúde é  um direito  do

cidadão e dever do estado”. Partindo dessa premissa, o direito à saúde na educação

infantil foi concebido como núcleo direcionador para o desdobramento da pesquisa,

como mencionado anteriormente. 

Sendo a educação infantil o objeto desta pesquisa, um documento relevante

para  a  discussão  foi  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA),  nele

encontramos alusão à condição da criança como sujeito social e histórico e, portanto

incluída  nos direitos  garantidos pela Constituição Federal.  O documento enfatiza

ainda que a sociedade, a família e os órgãos governamentais devem garantir esses

direitos por meio de políticas públicas, conforme destacado a seguir:

1. Amparo desde o nascimento:

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,  
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o  
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência ECA – Art. 4º.
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2. Possibilitar um desenvolvimento sadio, integral e global:

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

3. Garantia de acesso à saúde de maneira global:

É assegurado  atendimento integral à saúde da criança e do
adolescente,  por  intermédio  do  Sistema  Único  de  Saúde,
garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde ECA – Art.
11.

4. Programas  de  educação  em  saúde  incluindo  toda  a

comunidade escolar:

O  Sistema  Único  de  Saúde  promoverá  programas  de
assistência  médica  e  odontológica  para  a  prevenção  das
enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil,
e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e
alunos ECA - Art. 14.

Outro documento analisado foi a  LDB, lei que  promulga o direito básico da

educação e estabelece relações com outros campos sociais. Este documento reitera

no artigo 29, que a finalidade da educação é promover o desenvolvimento integral

da criança de modo a contemplar os aspectos: físico, emocional, cognitivo, entre

outros.

A LDB recomenda que as instituições de ensino cuidem para que seus alunos

recebam assistência à saúde, inclusive na educação infantil, estreitando o elo entre

a saúde e a educação. A referida Lei  preconiza que a proposta pedagógica das

instituições de educação infantil garanta o pleno cumprimento dessa determinação:
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[...]  Assumindo  a  responsabilidade  de  compartilhar  e
complementar  a  educação e cuidado das  crianças  com as
famílias: [...] atendimento ao educando, em todas as etapas
da educação básica, por meio de programas suplementares
de  material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e
assistência à saúde LDB – Art. 4º.

Observamos acima, que esta lei não somente contempla, mas amplia o que é

estabelecido pelo ECA, uma vez que o Estatuto prevê a garantia aos direitos da

criança e do educando, no que se refere à vida, à proteção e ao acesso à iniciativas

de  saúde.  A LDB determina que o  Estado assuma parceria  com a família  e  as

escolas,  garantindo  o  direito  e  o  acesso  a  ele.  Além disso,  mais  uma  vez,  o

documento ressalta que, em todas as fases da educação, o direito à saúde deve ser

respeitado visando o desenvolvimento integral do sujeito, como exemplificado acima.

 A seguir  destacou-se o PNE – Plano Nacional  de Educação, que propõe

metas e estratégias  para a educação com o objetivo de que as  mesmas sejam

cumpridas na próxima década. Estas propostas são orientadas por premissas como:

direito,  qualidade,  diversidade  e  equidade.  Neste  documento  encontra-se  uma

ênfase  na  articulação entre  a  saúde e  a  educação  que  evidencia  o  objetivo  de

ampliar o acesso das crianças à saúde:

Universalizar,  mediante  articulação  entre  os  órgãos
responsáveis  pelas  áreas  da  saúde  e  da  educação,  o
atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção
e atenção à saúde PNE 7.30.

O  PNE inclui  ações  de  saúde  voltadas  também  para  os  profissionais  da

educação, o que ainda não havia surgido em nenhum outro documento e considera

este investimento como fator condicional para valorização do educador e do ensino:

Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a
promoção, prevenção,  atenção e atendimento à saúde e à
integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais
da educação, como condição para a melhoria da qualidade
educacional PNE 7.31.

O  reconhecimento  do  educador  infantil  e  de  seu  trabalho,  com  certeza

influenciará o que ressaltam as Diretrizes Curriculares (DCNEB) quando preconizam

que as instituições de ensino infantil  devem oferecer  atendimento profissional  às
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crianças e não meramente assistencialista.  No entanto, este documento reitera a

integração  entre  os  aspectos  cuidar e  educar  e  propõe  que  a  escola  busque

mecanismos  para  essa  articulação,  de  modo  a  assistir  as  crianças  em  suas

necessidades de saúde, como mostram os registros:

Na Educação Básica é necessário considerar as dimensões
do educar e do cuidar,  em sua inseparabilidade, buscando
recuperar, para a função social desse nível da educação, a
sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na
sua essência humana. DCNEB p.18.

A  dimensão  articuladora  da  integração  das  diretrizes
curriculares deve ser fundamentada na indissociabilidade dos
conceitos referenciais de cuidar e educar [...]. DCNEB p.09.

Uma vez que o cuidado implica também na observância das questões de

saúde, o DCNEB trata da obrigação da escola em atender às crianças em suas

necessidades básicas e de modo integral. Indica ainda a relação dessa função com

o aspecto do direito. É importante destacar que as diretrizes fazem menção à Carta

Magna, quanto ao direito da criança à educação e também faz referência ao ECA e

a LDB em diversos pontos do seu escopo, reafirmando que:

A  Educação  Básica  é  direito  universal  e  alicerce
indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da
qual depende a possibilidade de conquistar todos os direitos
definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), na legislação ordinária e nas demais
disposições  que  consagram  as  prerrogativas  do  cidadão
DCNEB p. 11.

E estabelece ainda, que a escola deverá encontrar:

[...]  mecanismos  para  a  necessária  articulação  que  deve
haver entre a Educação e outras áreas, como a  Saúde e a
Assistência,  a fim de que se cumpra do ponto de vista da
organização dos serviços nessas instituições, o atendimento
às demandas das crianças. DCNEB p. 84.

Sendo  o  DCNEI  um  desdobramento  do  DCNEB,  apresenta  entre  seus

objetivos, orientar as escolas na elaboração de propostas mais completas para a

educação infantil no âmbito social, afinando a associação entre o cuidar e o educar.
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O documento destaca a saúde e o bem-estar da criança como responsabilidade da

escola a ser exercida em parceira com a família e toda a comunidade.

Evidencia-se uma relação entre as DCNEI e o PNE, no sentido de que ambos

salientam a necessidade das instituições em adequar a proposta pedagógica e o seu

currículo,  a  fim de  alcançar  as  metas  previstas  para  a  educação  nacional,  com

destaque para a questão do cuidado infantil:

Na observância  das  Diretrizes,  a  proposta  pedagógica  das
instituições  de  Educação  Infantil  deve  garantir  que  elas
cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica:
[...]  Assumindo  a  responsabilidade  de  compartilhar  e
complementar  a  educação e cuidado das  crianças  com as
famílias. DCNEI - p. 17.

Sobressai ainda neste documento, a questão do direito à saúde. Este núcleo

emerge  de  maneira  articulada  com  o  processo  de  desenvolvimento  integral,

destacando os fatores proteção e segurança enquanto objetivos da educação:

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil
deve  ter  como  objetivo  garantir  à  criança  o  acesso  a
processos  de  apropriação,  renovação  e  articulação  de
conhecimentos  e  aprendizagens  de  diferentes  linguagens,
assim  como  o  direito  à  proteção,  à  saúde,  à  liberdade,  à
confiança,  ao  respeito,  à  dignidade,  à  brincadeira,  à
convivência e à interação com outras crianças. DCNEI - p. 18.

Reaparece no documento, um destaque para a relação entre o cuidar e o

educar:

A educação  em  sua  integralidade,  entendendo  o  cuidado
como algo indissociável ao processo educativo. DCNEI - p. 19

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil
deve garantir que elas cumpram... sua função assumindo a
responsabilidade de compartilhar e complementar ...o cuidado
das crianças... UR6 – DCNEI

Está evidente nos documentos analisados até aqui que ocorre uma ampliação

dos conceitos de cuidado, educação e saúde, de forma a incentivar e fomentar a

articulação entre ambos.
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Há repetidas inferências sobre a integralidade e há uma grande ênfase na

associação entre o cuidar e o educar, porém não encontramos nestes documentos,

orientações específicas sobre a abordagem da temática saúde nos currículos da

educação infantil ou propostas norteadoras para essa inclusão.

O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade Para a Educação Infantil

(PNQEI)  estabelece  padrões/referências  de  qualidade  para  a  educação  infantil.

Possui o objetivo de ampliar nas instituições do país, os princípios de igualdade,

diversidade,  e  fraternidade  por  meio  das  práticas  educativas.  Respeitando  as

singularidades de cada criança, sua inserção enquanto sujeito social e de direitos,

capaz de pensar, sentir e agir. Respeitando ainda sua origem, credo, raça e gênero.

Visa cumprir  o que está previsto no PNE (2001 – cap. II  p.19 -  tópicos e

objetivos para a Educação Infantil) quanto a estabelecer “parâmetros de qualidade

que  permitam  avaliar  e  proporcionar  condições  de  melhoria  na  qualidade  na

educação infantil”.

Em relação à temática saúde, o PNQEI também destaca a questão do direito

à saúde e proteção e, como os demais documentos evidencia em seu conteúdo a

relação  cuidar/educar  e  o  desenvolvimento  integral  no  ensino  infantil,  como

registram os trechos abaixo:

Estabelecer  [...]  os  requisitos  necessários  para  uma
Educação Infantil  que possibilite o desenvolvimento integral
da criança até  os cinco anos de idade,  em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social.      PNQEI – p. 09.

Por sua vez, as crianças encontram-se em uma fase de vida
em  que  dependem  intensamente  do  adulto  para  sua
sobrevivência  (MACHADO,  2001).  Precisam,  portanto,  ser
cuidadas e educadas [...] PNQEI – p. 17.

Em referência à temática “saúde”, o segundo volume do PNQEI registra um

maior aprofundamento. Este volume apresenta o assunto reforçando as vertentes do

cuidado e do pleno desenvolvimento da criança na instituição de EI em consonância

com os demais documentos, conforme demonstrado neste exemplo:

As  propostas  pedagógicas  das  instituições  de  Educação
Infantil  promovem  as  práticas  de  cuidado  e  educação  na
perspectiva da integração dos aspectos físicos, emocionais,
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afetivos,  cognitivo/linguísticos  e  sociais  da  criança,
entendendo que ela  é  um ser  completo,  total  e  indivisível.
PNQEI – p. 32.

O segundo volume trata ainda sobre a função de gestores e professores,

ressaltando a importância de que esta seja exercida de forma democrática, incluindo

a participação das famílias no processo de organização, planejamento e busca pela

qualidade no ensino. Neste ensejo surge, mais uma vez, o enfoque na proteção e

segurança  como  parte  importante  desta  função,  entendidos  como  garantia  de

cuidados básicos na educação infantil:

[...]  asseguram que bebês e  crianças  sejam atendidos  em
suas necessidades de saúde: nutrição, higiene, descanso e
movimentação; [...] asseguram que bebês e crianças sejam
atendidos em suas necessidades de proteção [...]   PNQEI –
p. 39.

[...]  sejam  atendidos  em  suas  necessidades  de  saúde:
nutrição, higiene, descanso e movimentação.  UR 85 – PNQ2

E o documento prossegue destacando a importância do quesito  proteção e

segurança na escola e sua relação com a saúde:

Espaços,  materiais  e  equipamentos  das  Instituições  de
Educação  Infantil  destinam-se  prioritariamente  às  crianças:
[...]  são  construídos  e  organizados  para  atender  às
necessidades  de  saúde,  alimentação,  proteção,  descanso,
interação, conforto, higiene [...] PNQEI – p. 42.

Os  materiais  didático-pedagógicos,  bem  como  os
equipamentos e os brinquedos, são escolhidos com o intuito
de não trazer problemas de saúde às crianças. PNQEI – p.
42.

Como um desdobramento  dos  PNQEI,  foram elaborados  e  publicados  os

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil  (IQEI).  O principal  objetivo deste

documento é viabilizar maneiras de avaliar  a qualidade na educação infantil,  por

meio de um instrumento eficiente e democrático. É uma iniciativa importante para

que as instituições possam analisar suas práticas de modo a identificar se estas

contemplam os pressupostos estabelecidos pelo MEC. 
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Neste documento a questão da saúde das crianças na escola, surge de forma

um pouco mais intensa, provavelmente pelo direcionamento prático do mesmo. Logo

em sua introdução, se destaca a promoção da saúde como alicerce na educação

infantil:

Este  instrumento  foi  elaborado  com  base  em  aspectos
fundamentais  para  a  qualidade  da  instituição  de  educação
infantil, aqui expressos em dimensões dessa qualidade, que
são:  1  –  planejamento  institucional;  2  –  multiplicidade  de
experiências e linguagens; 3 – interações; 4 – promoção da
saúde; [...] IQEI - p. 20.

É  importante  que  a  equipe  escolar  conte  com competente
orientação e parceria com órgãos de saúde UR 34 – IQEIP

Entre os indicadores de qualidade apontados pelo documento, encontra-se a

dimensão quatro,  que é a da promoção da saúde.  Esta aparece interligada aos

aspectos da proteção, cuidados básicos para uma vida saudável e voltada para o

desenvolvimento pleno, como fatores de qualidade na educação infantil, conforme

evidenciado a seguir:

A  atenção  à  saúde  das  crianças  é  um  aspecto  muito
importante do trabalho em instituições de educação infantil.
As  práticas  cotidianas  precisam assegurar  a  prevenção de
acidentes,  os  cuidados  com a  higiene  e  uma  alimentação
saudável,  condições  para  um bom desenvolvimento  infantil
nessa faixa etária [...] IQEI - p. 48.

Cuidado que não se restringe à saúde física, mas também à
afetiva e intelectual. UR 37 – IQEIP

O documento enfatiza ainda aspectos de saúde como a importância de que

os educadores ajudem a criança no conhecimento de seu corpo e na aprendizagem

sobre os cuidados pessoais:

As professoras ensinam as crianças a cuidar de si mesmas – 
IQEI - p. 42.

Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o
próprio corpo IQEI - p. 42.
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E mais uma vez, o documento aponta para o fator saúde caracterizando sua

relação com o direito da criança:

Trata-se  de  se  articular  aos  demais  serviços  públicos,  de
saúde,  de  defesa  dos  direitos,  etc.,  com  a  finalidade  de
contribuir para que a sociedade brasileira consiga fazer com
que todas as crianças sejam, de fato, sujeitos de direitos [...]
IQEI - p. 57.

Vale ressaltar que este documento reafirma em seu escopo, a consonância

com  outros  documentos  oficiais  selecionados  para  esta  pesquisa,  fazendo

referências à Constituição Federal, LDB, ECA, E PARÂMETROS NACIONAIS DE

QUALIDADE (PNQEI), principalmente no que diz respeito aos direitos da criança:

O primeiro deles diz respeito aos direitos humanos fundamen-
tais [...]. Esses direitos apresentam especificidades quando se
aplicam às crianças e são reafirmados em nossa Constituição
Federal  e  no Estatuto  da Criança e do Adolescente (ECA)
IQEI – p. 14.

Neste outro recorte, encontramos o registro de definição da Educação Infantil

como parte integrante do ensino regular básico e sua importância social:

[...] A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional de 1996 a definiram como primeira
etapa da educação básica, antecedendo o ensino fundamen-
tal, de caráter obrigatório, e o ensino médio. Essa ampliação
do direito à educação a todas as crianças pequenas, desde
seu nascimento, representa uma conquista importante para a
sociedade brasileira. IQEI – p. 13.

Na Dimensão 4 apresentada pelo IQEI, a promoção da saúde é caracterizada

pelo destaque no cuidado básico com a saúde dos pequenos sob três aspectos prin-

cipais: alimentação, limpeza e segurança:

A atenção à saúde das crianças é um aspecto muito impor-
tante  do  trabalho  em  instituições  de  educação  infantil.  As
práticas cotidianas precisam assegurar a prevenção de aci-
dentes, os cuidados com a higiene e uma alimentação saudá-
vel,  condições para um bom desenvolvimento infantil  nessa
faixa etária [...]  IQEI – p. 48.

E desta também a saúde mental, visando os aspectos emocionais:
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A Saúde e bem-estar dependem tanto dos cuidados relacio-
nais que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados fisioló-
gicos UR 40 – IQEIP

O  documento  “Indicadores  da  Qualidade  na  Educação  Infantil  Paulistana”

(IQEIP) é similar ao anterior, mas foi elaborado pela Prefeitura da cidade de São

Paulo.  Trata-se  então  de  uma  publicação  municipal,  sendo  mais  recente  e,  no

aspecto saúde, mais abrangente. Este documento esboça o tema saúde apontando

para a importância de olhar a criança em sua individualidade e enquanto ser social:

A promoção da saúde e bem-estar dos bebês e das crianças
é uma dimensão primordial  do trabalho nas instituições de
Educação  Infantil  a  ser  compartilhada  com  as  famílias  e
profissionais da saúde. [...] É importante que a equipe escolar
conte com competente orientação e parceria com órgãos de
saúde e estabeleça um diálogo próximo com as famílias para
conhecimento  de  necessidades  individuais  das  crianças.
IQEIP – p. 44.

Neste documento, a relação cuidar/educar está referida de um modo ainda

mais  evidente,  mostrando  enfoque  na  questão  de  conceber  a  criança  em  sua

integralidade e afetividade:

A  saúde  e  o  bem-estar  dependem  tanto  dos  cuidados
relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados
fisiológicos  do  corpo  como  a  qualidade  da  alimentação  e
saúde,  bem  como  da  forma  como  esses  cuidados  são
oferecidos  envolvendo  oportunidades  da  apropriação  e
recriações da cultura. IQEIP – p. 44.

E também incorpora o conceito da parceria educacional, não apenas com a

família,  mas  também  com  as  instituições  e  profissionais  de  saúde,  conforme

preconizam a LDB e as DCNEI:

As educadoras e educadores mantém comunicação com as
famílias/responsáveis  quando  o  bebê  e  a  criança  ficam
doentes  e  não  podem  frequentar  a  Unidade  Educacional,
procurando orientar a família na busca por serviços básicos
de saúde [...] IQEIP – p. 45.

[...]mecanismos para a necessária articulação que deve haver
entre  a  educação  e  outras  áreas,  como  a  saúde  e  a
assistência.UR60 – LDB
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Este documento amplia a dimensão da saúde na EI,  em relação ao IQEI,

indicando que para atingir o alvo da qualidade, a proposta escolar deve contemplar o

ensino  sobre  saúde,  abrangendo  as  questões  de  autocuidado,  proteção,

alimentação saudável, entre outras. Esse direcionamento demonstra o objetivo de

alcançar o que está preconizado nos demais documentos oficiais no que se refere à

integralidade e a busca pelo pleno desenvolvimento da criança, como evidenciado a

seguir:

[...] Cuidar do bebê e da criança é, sobretudo, dar atenção a
ela  como  pessoa  que  está  num  contínuo  crescimento  e
desenvolvimento,  compreendendo  suas  singularidades
identificando e respondendo às suas necessidades. IQEIP –
p. 53.

Ainda  neste  documento  encontramos  no  Indicador  7.1.4,  que  aborda  a

relação do ensino sobre saúde com a qualidade na EI:

As educadoras e os educadores criam momentos em que as
crianças  possam progressivamente  cuidar  de  si  próprias  e
assumir responsabilidades em relação à sua higiene e saúde
[...] IQEIP – p. 53.

Os IQEIP reafirmam e privilegiam a  participação ativa  da família  em total

sintonia  com  as  práticas  educativas  das  instituições  de  ensino  infantil.  Em  se

tratando dos cuidados com a saúde da criança, essa premissa também se evidencia

apontada em diversos indicadores:

No período de acolhida / adaptação a Unidade Educacional
procura orientar a família sobre a vulnerabilidade dos bebês e
das crianças às doenças infantis decorrentes da ampliação do
convívio social? IQEIP – p. 45.

A Unidade Educacional acompanha periodicamente com as
famílias/responsáveis  o  calendário  de  vacinação,  o
crescimento  e  desenvolvimento  físico  dos  bebês  e  das
crianças. E divulga as campanhas de vacinação?      IQEIP –
p. 45

Esta imersão pelos documentos oficiais selecionados possibilitou identificar

que a questão do direito à saúde preconizada na legislação vai se ampliando e se
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solidificando na legislação ordinária para a educação infantil, de modo a desafiar as

instituições de ensino a buscarem cada vez mais uma apropriação e incorporação

desse fundamento, que é o direito à saúde também na escola, em suas práticas.

Como o NEI-Paulistinha, contemplado por meio de seus documentos oficiais,

aborda e caracteriza as dimensões relacionadas à saúde, será objeto de discussão

na próxima sessão.

5.6.2 A Proposta do NEI-Paulistinha à luz dos referenciais oficiais

Ao  voltar  o  olhar  para  os  documentos  oficiais  do  NEI-Paulistinha,

encontramos a dimensão da saúde de maneira singular considerando a realidade

desta  escola  que  está  inserida  num  contexto  voltado  para  a  saúde,  conforme

descrito anteriormente.

 O  primeiro  documento  selecionado  foi  o  Plano  Escolar  Anual  da  Escola

Paulistinha  de  Educação  (PEA)  e  a  análise  evidencia  essa  característica,

valorizando a localização da escola quanto à presença de hospitais e serviços de

saúde e ressaltando o fato de ser uma instituição inserida num contexto médico-

hospitalar.

Em consonância com os documentos oficiais como a LDB e o PNE retrata em

seus objetivos o desenvolvimento integral da criança de modo a envolver os diver-

sos aspectos:

A Educação  Infantil  nos  termos  do  artigo  29  da  LDB  n°
9394/96  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  integral  da
criança  até  05  anos  de  idade,  em  seus  aspectos  físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade. UR 147 – PEA

Neste documento a temática saúde surge timidamente como parte do currícu-

lo e inserida na ordem dos temas transversais, com ênfase em assuntos como: higi-

ene pessoal, conhecimento sobre o corpo humano e a importância das vacinas. Em

alguns projetos extracurriculares previstos no PEA, encontra-se também um direcio-

namento para a temática da saúde conforme exemplo abaixo:
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Durante  este  ano  [...]  serão  desenvolvidos  alguns  projetos
como:  Projetos  Permanentes:  [...],  Meio  Ambiente,
Aprendendo com Minhas Emoções, Sustentabilidade e Vida,
Convivência, Promoção de Saúde Escolar. UR 144 – PEA

Embora este documento ressalte o cenário médico-hospitalar da instituição e

preconize algumas atividades voltadas para a saúde, não evidencia esta abordagem

de maneira expressiva e dinâmica na prática escolar.

Em  relação  ao  que  determina  a  legislação  no  tocante  à  saúde  na  EI,

encontramos neste documento um esvaziamento dos aspectos que dizem respeito

ao cuidado, à proteção e a segurança no ensino infantil.

Outro  documento  selecionado  foi  o  Regimento  Escolar  do  NEI-Paulistinha

(RE-NEI).  Este  regimento  foi  aprovado  recentemente,  conforme  mencionado  no

início deste estudo. Foi elaborado por um Grupo de Trabalho nomeado pela Reitoria

da UNIFESP e, portanto, está bem mais atualizado em relação ao PEA. Também é

importante  relatar  que  a  equipe  pedagógica  da  Paulistinha  está  atualmente

trabalhando no processo de construção do Projeto Político Pedagógico de modo a

atender o que preconiza a legislação brasileira para a educação infantil e melhorar a

qualidade do processo educativo.

 Na análise do RE-NEI foi possível perceber que a temática saúde surge de

uma  maneira  um  pouco  mais  abrangente  e  direta  já  nos  objetivos  da  escola,

dimensionando o trabalho alinhado que deve ocorrer associando a educação com a

saúde, como vemos a seguir:

[...] tem por objetivo proporcionar aos filhos de funcionários da
UNIFESP e HSP e a Comunidade em que serve um trabalho
pedagógico  integrado  com  a  saúde,  envolvendo  todos  os
Departamentos  da  UNIFESP –  EPM,  com vistas  a  melhor
atender à formação da criança. UR 191 RE-NEI 

               Identificou-se, uma maior evidência e aproximação das funções dos

educadores e suas atribuições com as atividades voltadas à saúde:

[...] cuidar da saúde e integridade física das crianças. [...] São
atribuições do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: [...] zelar
pela saúde das crianças, por meio de cuidados, orientações e
estímulos. UR167 RE-NEI
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O  documento  apresenta  mais  detalhadamente  questões  sobre  o

desenvolvimento integral, bem como do direito à saúde, em consonância com o que

aponta os documentos oficiais do MEC para a educação:

[...]  tem  por  objetivo  assegurar  às  crianças  atendidas  o
desenvolvimento em seus aspectos físico, afetivo, intelectual,
linguístico e social; UR 150 RE-NEI

[...]  bem como ainda  garantir,  o  direito  à  proteção,  saúde,
liberdade,  dignidade,  brincadeira,  convivência,  integração
com outras crianças e ao respeito. UR 151 RE-NEI

Em  comparação  com  o  outro  documento  analisado,  o  RE-NEI  amplia  o

contexto de saúde, enfatizando a criação e realização de projetos voltados para esta

temática, incentivando o trabalho integrado, a promoção da saúde na infância e o

envolvimento de todos os atores escolares, de maneira recorrente em seu escopo,

como é possível identificar nos registros selecionados:

Promover a articulação e acompanhamento dos programas,
projetos  e  práticas  integradas  de  cuidado  à  saúde,
desenvolvidas na Unidade Educacional. UR 154 RE-NEI.

Promover estratégias de integração das equipes de saúde,
[...] ampliar a qualidade do cuidado e promoção à saúde dos
usuários e trabalhadores do NEI-Paulistinha. UR 158 RE-NEI

A relação  cuidar/educar  na  educação  infantil  é  caracterizada  com  maior

abrangência e expressão no Regimento Escolar, demonstrando uma aproximação

mais estreita com o que preconizam os documentos oficiais, conforme exemplificado

abaixo:

Possibilitar o elo entre o cuidar e educar, compreendendo a
Unidade educacional  como ambiente de crescimento e  de-
senvolvimento saudáveis. UR 170/171 RE-NEI

Realizar  intervenções  educativas  e  de  cuidado  integrados
com os demais membros das Equipes de Saúde e Pedago-
gia. UR 173 RE-NEI

Diante da análise realizada, pode-se afirmar que há grande avanço nas pro-

postas do NEI-Paulistinha no que se refere ao objetivo de estreitar os laços entre a
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educação e a saúde, especialmente nos eixos: Relação Cuidar/Educar e Promoção

da Saúde.

Considerando o cenário de mudança e reestruturação que vive o Núcleo Pau-

listinha, o estudo aponta que o momento pode ser oportuno para ampliar as refle-

xões, discussões e quebra de paradigmas na área da saúde escolar em face ao di-

reito da criança.

Considerando ainda que este trabalho abarcou entre seus objetivos específi-

cos a proposição de ideias e iniciativas que possam contribuir para um maior envol-

vimento da prática educativa no ensino infantil com a prevenção e promoção da saú-

de no NEI-Paulistinha, nasce assim, o próximo capítulo deste trabalho.
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6  A  SAÚDE  NA EDUCAÇÃO  INFANTIL  DO  NEI-PAULISTINHA:  REFLEXÕES

PARA O AVANÇO 

Conforme  exposto,  o  caminho  percorrido  até  aqui  possibilitou  identificar

pontos importantes na legislação educacional em relação à abordagem da saúde na

educação infantil.

Permitiu ainda ampliar os horizontes para esta questão e obter um novo olhar

sobre  diversos  aspectos  positivos  e  outros  que  podem  ser  discutidos  e

aperfeiçoados  nos  currículos  para  esta  faixa  etária,  especialmente  no  NEI-

Paulistinha, cenário desta pesquisa.

Em relação ao que preconiza a legislação ordinária para a vida escolar na pri -

meira infância e ancorada no percurso realizado neste estudo, a análise também

permitiu apurar que existem algumas lacunas nos documentos oficiais do NEI-Pau-

listinha, primeiramente no que tange à atualização do Plano Escolar Anual em con-

sonância com a elaboração de um Projeto Político Pedagógico que atenda ao que

está previsto nos documentos oficiais para esta faixa etária, no que se refere à saú-

de.

Em segundo lugar, considerando que tais documentos e também o Regimento

Escolar, remetem às práticas pedagógicas a serem realizadas na instituição, identi-

fica-se a necessidade de evidenciar com maior clareza a articulação entre as equi-

pes administrativa, pedagógica e de saúde para a execução integrada e mais efici-

ente destas práticas.

Neste sentido, buscou-se elaborar propostas que colaborem para o enriqueci-

mento do trabalho pedagógico no que se refere ao processo educativo em saúde no

ensino infantil, por meio de seus documentos de base.

Ao  analisar  o  conteúdo  do  currículo  e  projetos  apresentados  no  PEA  da

Paulistinha  encontramos poucas  iniciativas  sobre  a  saúde  e  seus  contextos,  de

modo  objetivo,  bem como sobre  o  envolvimento  dos  sujeitos  nos  processos  de

elaboração e execução das atividades, surgindo assim, a primeira recomendação:

 O  NEI-Paulistinha  deve  assegurar  e  apontar  de  forma  clara  em  seus

documentos, como se dará a participação da comunidade escolar como
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um todo  na  elaboração  e  execução  do  plano  escolar  e/ou  do  projeto

político pedagógico;

Na  descrição  das  atribuições  dos  coordenadores  pedagógicos,

administrativos e da área de saúde, não há clareza sobre como se dará a articulação

entre  tais  atribuições,  especialmente  no  que  se  refere  à  saúde.  Desta  forma,

recomenda-se:

 Que se amplie a articulação entre o trabalho das equipes Pedagógicas,

Administrativa e de Atenção à Saúde,  de maneira que esta esteja  não

somente  prevista,  mas  claramente  descrita  nas  atribuições  de  cada

coordenação que compõe a equipe escolar;

O  PEA não  apresentou  descrição  de  atividades  específicas  e  regulares

voltadas para  a saúde das crianças,  por  meio de Projetos ou Programas,  como

encontradas no RE-NEI. Então:

 Considerando que o cuidado e a saúde na educação infantil se constituem

em dimensões fundamentais para o processo educacional visando o pleno

desenvolvimento  da  criança,  a  instituição  deve  prever  e  especificar  as

atividades  de  atenção,  prevenção  e  promoção  da  saúde,  de  maneira

homogênea  em  todos  os  documentos  que  orientam  sua  proposta

pedagógica, não deixando de envolver as famílias, os atores escolares e a

comunidade em geral.

Outras sugestões foram elaboradas a partir  do encontro com a literatura e

com os demais processos enriquecedores que permearam esta pesquisa:

 Tendo  em vista  a  criança  como  figura  central  na  EI,  enquanto  sujeito

histórico e de direitos, e evidenciando o brincar como recurso fundamental

e de infinitas possibilidades no processo educativo, a escola deve garantir,

elaborar  e  manter  atividades  lúdicas,  contextualizadas,  interativas,
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significativas e prazerosas, nas quais as crianças aprendam, descubram e

vivenciem sobre saúde.

 Reafirmando a premissa de que a creche é lugar de plena harmonia entre

o cuidado e a educação, a sua proposta curricular precisa determinar e

indicar os meios pelos quais os educadores / cuidadores terão acesso à

formação  que  possibilite  a  articulação  entre  os  saberes  sobre  saúde,

higiene,  cuidado,  proteção,  necessários  para  suas  práticas  educativas

diárias. 

Compreende-se  que  todo  este  processo  envolve  a  participação  ativa  dos

múltiplos atores atuantes e comprometidos com o NEI-Paulistinha.
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O  direito  à  saúde  desde  a  primeira  infância  e  no  ambiente  escolar  é

inquestionável  mediante as ordenações apresentadas na Constituição Federal  do

Brasil  e  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Art.  29)  que  enfatizam  a

finalidade da educação de proporcionar ao educando o atendimento à sua saúde e

um pleno desenvolvimento.

O  respeito  à  dignidade  de  cada  pessoa,  dentro  da  cultura  de  direitos  da

criança  no  espaço  educacional  deve  ser  aspecto  indiscutível  na  perspectiva  da

proposta pedagógica da educação infantil.

O presente estudo buscou analisar e compreender a abordagem da temática

saúde na Educação Infantil do NEI-Paulistinha, a partir dos documentos oficiais que

orientam e estabelecem as bases da educação nacional,  e dos pressupostos da

saúde, da educação em saúde e da saúde na escola, favorecendo o apontamento

de um complexo de concepções, estratégias, sentidos e perspectivas.

Esta  busca  implicou  em  um  diálogo  entre  a  literatura  e  a  análises  dos

registros sobre a temática “saúde” presentes nos documentos selecionados. Neste

paralelo, o direito à saúde emerge salientando sua relevância no âmbito escolar e

fundamentado na concepção de criança enquanto sujeito de direitos.

 Assim, caracteriza-se como núcleo direcionador da pesquisa a questão do

direito  à  saúde na escola  que originou quatro  eixos  principais  e  norteadores da

análise.  São  eles:  Promoção  da  saúde  na  escola;  relação  cuidar  -  educar  na

educação  infantil;  a  educação  como  processo  de  desenvolvimento  integral;  e  a

segurança e proteção na escola enquanto fatores de saúde.

O eixo promoção da saúde na escola surge apresentando a grande relevância

e responsabilidade da escola em formar cidadãos capazes de exercer autonomia no

controle de sua saúde, e aptos a realizar escolhas saudáveis. Remete também à

ideia  de  oferecer  aos  sujeitos  a  construção  de  uma  aprendizagem  significativa

permeando a qualidade de vida.

A análise teórico-metodológica dos conteúdos aponta que o processo político

pedagógico  deve exercer  um pensar  crítico  que reflita  em ações promotoras  de
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saúde e consequentemente, transformadoras da realidade de modo que estimulem

os atores da educação.

Ainda no escopo desse eixo, a análise aponta a educação em saúde como

estratégia para envolver os sujeitos escolares muito além dos aspectos preventivo e

curativo,  mas  como  construtores  ativos  no  cenário  da  saúde,  tornando-se

responsáveis e aptos no processo decisório sobre autocuidado.

No  eixo  da  relação  cuidar/educar  na  educação  infantil  emergem  as

concepções  da  intencionalidade  no  cuidado,  da  interação  família/escola  e  das

relações entre os sujeitos no exercício do respeito mútuo.

Evidencia-se o papel assistencial da instituição escolar nos primeiros anos de

vida, valorizando ações de orientação, zelo e acolhimento que visem à construção

de relações prazerosas e produtivas no âmbito da creche.

O eixo Desenvolvimento Integral, foi identificado na análise dos documentos

mediante pressupostos que apontam para a educação como processo fundamental

no desenvolvimento biopsicossocial e na formação dos sujeitos.

Em se tratando da saúde, este eixo sugere um empoderamento das crianças,

propiciando  aprendizagens  significativas  que  as  elevem enquanto  atores  sociais,

porém extraindo o máximo de potencialidade de cada uma delas, respeitando sua

individualidade e promovendo uma aprendizagem global, de forma a contemplar os

diversos aspectos de sua essência enquanto pessoa com o objetivo de alcançar

qualidade de vida e bem-estar.

Identifica-se  que  a  educação  infantil  como  processo  que  contribui  para  o

desenvolvimento  de  pessoas  deve  se  pautar  pelo  comprometimento  em  criar  e

preservar  espaços  para  a  construção  de  valores,  saberes e  ideias  em torno de

diferentes abordagens de modo interdisciplinar e transversal, incluindo os saberes

sobre saúde. Um comprometimento que também é social.

Por fim, o eixo “Segurança e Proteção na Escola, como fatores de saúde”,

remete a uma visão ampliada da saúde enquanto preservação da vida no contexto

escolar. Os pressupostos teórico-metodológicos da análise levantam a questão da

prevenção da saúde, por meio do cuidado com os espaços e ambientes escolares,

evitando acidentes, bem como em relação às ações e atividades realizadas com as

crianças na rotina escolar.
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Aponta-se para uma demanda de atenção aos fatores/situações de risco, à

adaptação  e  avaliação  de  estrutura,  espaços,  materiais  e  ambientes  quanto  à

adequação em relação a cada faixa etária na educação infantil.

Observa-se  na  apreensão  destes  pressupostos  que  o  direito  à  saúde  na

educação  infantil  deve  ser  tomado  como  estratégia  para  a  construção  de  um

contexto  coletivo  seguro  e  saudável,  transformador  da  realidade  dos  sujeitos

envolvidos.

No  sexto  capítulo  foi  realizada  uma  triangulação  entre  os  quatro  eixos

norteadores da pesquisa, os documentos analisados e a literatura de forma a buscar

a correlação entre eles possuindo como bússola o núcleo direcionador  “direito  à

saúde na educação infantil”.

Este exercício permitiu organizar e identificar um diálogo entre os documentos

selecionados de modo a caracterizar que a abordagem da saúde surge de maneira

crescente,  homogênea  e  contundente  nos  registros  que  amparam e  norteiam a

educação infantil no Brasil.

Concluiu-se que nos documentos do NEI-Paulistinha, é possível observar a

presença  desta  abordagem,  porém,  com  menor  destaque,  originando  o  sétimo

capítulo deste trabalho que objetiva colaborar com a prática educativa da referida

escola, trazendo recomendações que ampliem a inserção da temática saúde em sua

proposta pedagógica.

A presente pesquisa evidencia que o desafio está na incorporação desses

conceitos por  parte  de todos os atores  escolares,  de  forma a criar  perspectivas

integradoras que considerem a complexidade das relações e dos sujeitos em suas

dimensões individual, social, histórica, biológica e cultural.

Ressalta-se que em todos os aspectos privilegiados nos documentos oficiais,

da promoção da saúde à relação cuidar / educar, das questões do desenvolvimento

integral  ao  direito  de  segurança  e  proteção,  emergem  a  necessidade  e

responsabilidade de que se diminua a distância entre aquilo que se encontra no

plano teórico dos discursos e aquilo que de fato acontece no fazer prático escolar.

Dessa  forma,  abrem-se  novas  questões  para  que  este  cotidiano  seja

desvelado a partir de novos estudos e de pequenas, mas eficazes mudanças que

possam ser iniciadas a partir daqui.
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Espera-se que este trabalho contribua para a reflexão não somente no âmbito

institucional, mas também para o conhecimento produzido sobre a Educação Infantil.

Assim sendo, a partir de toda a análise realizada, apresenta-se como primeiro

produto desta dissertação um relatório técnico a ser encaminhado ao Comitê Gestor

do  NEI-Paulistinha  que  junto  à  equipe  gestora  da  escola,  é  responsável  pela

coordenação do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico e demais

documentos institucionais, bem como em privilegiar a participação da comunidade

escolar.

O relatório segue anexo a este trabalho.

Pretende-se  ainda  divulgar  os  resultados  desta  pesquisa  por  meio  de

apresentação em eventos e publicação de artigos.
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9. ANEXOS

9.1 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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9.2 Autorização Institucional
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9.3  QUADRO ILUSTRATIVO 3

Categorias de Análise / Unidades de Registro (UR)

CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO

Desenvolvimento integral É  assegurado  atendimento  integral  à  saúde  da
criança... UR 68 – ECA

Desenvolvimento integral ...garantir  o  bem  estar,  assegurar  o  crescimento  e
promover o desenvolvimento... das crianças      UR 84 –
PNQ2

Desenvolvimento Integral ...promover o desenvolvimento integral  das crianças...
UR12 – IQEI

Desenvolvimento Integral Cuidado  que  não  se  restringe  à  saúde  física,  mas
também à afetiva e intelectual. UR 37 – IQEIP

Desenvolvimento Integral Cuidar do bebê e da criança é sobretudo dar atenção a
ela como pessoa que está num contínuo crescimento e
desenvolvimento UR 38 – IQEIP

Desenvolvimento Integral A  educação  [...]  tem  por  finalidade  o  pleno
desenvolvimento do educando. UR 56 – LDB

Desenvolvimento Integral A  educação  infantil  [...]  tem  como  finalidade  o
desenvolvimento integral da criança. UR 58 – LDB

Desenvolvimento Integral ...a  fim  de  lhes  facultar  o  desenvolvimento  físico,
mental... UR 64 ECA

Desenvolvimento Integral É  assegurado  atendimento  integral  à  saúde  da
criança... UR 69 – ECA

Desenvolvimento Integral Educação  Infantil  que  possibilite  o  desenvolvimento
integral da criança UR 71 – PNQ1

Desenvolvimento Integral ...entendendo  que  ela  é  um  ser  completo,  total  e
indivisível. UR 83 – PNQ2

Desenvolvimento Integral ...  a  educação  para  as  crianças  pequenas  deva
promover  a  integração  entre  os  aspectos  físicos,
emocionais,  afetivos,  cognitivos  e  socias.  UR  88  –
RCNEI

Desenvolvimento Integral Concepções  de  desenvolvimento  que  considerem  as
crianças  nos  seus  contextos  sociais,  ambientais,
culturais... UR 92 – RCNEI
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Desenvolvimento Integral A educação  tem  por  função  criar  condições  para  o
desenvolvimento integral de todas as crianças. UR 104
– RCNEI

Desenvolvimento Integral [...] e integridade corporal e psíquica durante o período
do dia em que elas permanecem na instituição. UR 200
– RCNEI

Desenvolvimento Integral A  Educação  Infantil  [...]  tem  como  objetivo  o
desenvolvimento  integral  da  criança  até  05  anos  de
idade UR 141 – PEA

Desenvolvimento Integral Objetivo geral  da educação infantil  – desenvolver em
nossos alunos[...] conhecimento ajustado de si mesmo
e  o  sentimento  de  confiança  em  suas  capacidades
afetiva, física[...] UR 208 – PEA

Desenvolvimento Integral [...] assegurar às crianças atendidas o desenvolvimento
em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico
e social UR 150 RE-NEI

Desenvolvimento integral São atribuições do núcleo docente [...] cuidar da saúde
e integridade física das crianças 

UR161 RE-NEI

Desenvolvimento integral [...]  visando  a  aquisição  de  hábitos  saudáveis  de
alimentação,  de  higiene  e  demais  condições
necessárias ao seu pleno desenvolvimento; UR163 RE-
NEI

Desenvolvimento integral zelar pela saúde das crianças, oferecendo condições de
satisfação  de  suas  necessidades  de  sol,  ar  livre  e
repouso UR164 RE-NEI

Desenvolvimento integral [...] articular suas experiências e seus saberes com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a
promover o seu desenvolvimento integral. UR178 RE-
NEI
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CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO

Promoção da saúde Garantindo o acesso às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde. UR 69 – ECA

Promoção da saúde Saúde  e  bem-estar  das  crianças:  uma  meta  para
educadores infantis UR10 – DCNEI

Promoção da saúde Atenção à saúde das crianças UR 18 – IQEI

Promoção da saúde ...  Se  articular  aos  demais  serviços  públicos  de  saúde
UR30 – IQEI

Promoção da saúde Promoção  da  saúde  e  bem-estar  dos  bebês  ...  a  ser
compartilhada com as famílias  e profissionais da saúde
UR 32 – IQEIP

Promoção da saúde Pensar  de  forma  ampla  e  profunda  a  dimensão  da
promoção da saúde e do Bem-estar UR 35 – IQEIP

Promoção da saúde Pensar  de  forma  ampla  e  profunda  a  dimensão  da
promoção da saúde e do Bem-estar UR 35 – IQEIP

Promoção da saúde Garantindo o acesso às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde.     UR 69 – ECA

Promoção da saúde ...campanhas  de  educação  sanitária  para  pais,
educadores e alunos. UR 70 – ECA

Promoção da saúde Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os
princípios de promoção à saúde.  UR 101 – RCNEI

Promoção da saúde A desnutrição, a violência,  os abusos e maus tratos, os
problemas de saúde...  só numa ação conjunta entre os
diversos recursos da comunidade […] UR 201 – RCNEI

Promoção da Saúde É preciso combinar formas de comunicação para trocas
específicas de informações, como uso de medicamentos
[...] ou eventos ligados à saúde e alimentação. UR 117 –
RCNEI

Promoção da Saúde A saúde da criança que frequenta instituições de educação infantil
revela sua singularidade como sujeito... tendo assim uma história e
necessidade de cuidados específicos. UR 127 – RCNEI

Promoção da Saúde Para que as crianças sejam capazes de: [...] interessar-se
progressivamente  pelo  cuidado  com  o  próprio  corpo,
executando  ações  simples  relacionadas  à  saúde  e
higiene... UR 121 – RCNEI
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Promoção da Saúde ... promovendo aprendizagens relacionadas aos cuidados
com o corpo,  à  prevenção de acidentes,  à  saúde e  ao
bem-estar. UR 137 – RCNEI

Promoção da Saúde Durante este ano [...] serão desenvolvidos alguns projetos
como:  Projetos  Permanentes:  [...],  Meio  Ambiente,
Aprendendo  com  Minhas  Emoções,  Sustentabilidade  e
Vida, Convivência, Promoção de Saúde Escolar. UR 144 –
PEA

Promoção da Saúde A estrutura pedagógica e administrativa do NEI-Paulistinha
é constituída por: [...] Coordenadoria do Setor de Atenção
e Promoção à Saúde   UR152 RE-NEI

Promoção da saúde [...]ampliar a qualidade do cuidado e promoção à saúde
dos usuários e trabalhadores do NEI-Paulistinha. UR157
RE-NEI

Promoção da saúde Promover estratégias de integração das equipes de saúde
UR158 RE-NEI

Promoção da saúde Programar ações direcionadas aos funcionários, crianças
e familiares em um processo contínuo de educação para a
saúde. UR175 RE-NEI

Promoção da saúde Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à)
aluno  (a),  por  meio  de  programas  suplementares  de  [...]
assistência à saúde; UR 195 – PNE

Promoção da saúde Promover  a  articulação  dos  programas  da  área  da
educação, de âmbito local e nacional, com os de outras
áreas, como saúde [...] UR 196 – PNE

Promoção da saúde Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para
a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde
[...] UR 215 - PNE
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CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO

Relação cuidar/educar ... função indissociável do cuidar/educar, tendo em vista
os direitos...das crianças no que se refere...à saúde, à
higiene, à proteção. UR 72 PNQ1

Relação cuidar/educar A proposta  pedagógica  das  instituições  de  Educação
Infantil  deve garantir  que elas cumpram...  sua função
assumindo  a  responsabilidade  de  compartilhar  e
complementar  ...o  cuidado  das  crianças...  UR6  –
DCNEI

Relação cuidar/educar Entendendo  o  cuidado  como  algo  indissociável  ao
processo educativo. UR 8 - DCNEI.

Relação cuidar/educar As professoras ensinam as crianças a cuidar do próprio
corpo – UR15 IQEI

Relação cuidar/educar Contribui para aprimorar o processo de cuidar e educar
UR29 – IQEI

Relação cuidar/educar Práticas  culturais  de  cuidado  e  saúde  individual  e
coletiva dos bebês e das crianças

 UR 33 – IQEIP

Relação cuidar/educar Experiências de aprendizagem de ser cuidado, cuidar
de  si,  do  outro  e  do  mundo,  na  perspectiva  da
responsabilidade e autonomia pessoal e coletiva. UR 36
– IQEIP

Relação cuidar/educar A Saúde  e  bem-estar  dependem tanto  dos  cuidados
relacionais  que  envolvem  a  dimensão  afetiva  e  dos
cuidados fisiológicos UR 40 – IQEIP

Relação cuidar/educar Contexto  humano  marcado  por  relações  de  respeito
mútuo, aconchego, cuidado... UR 43 – IQEIP

Relação cuidar/educar ...os educadores criam momentos em que as crianças
possam progressivamente cuidar de si próprias UR 48 –
IQEIP

Relação cuidar/educar ... mecanismos para a necessária articulação que deve
haver entre a educação e outras áreas, como a saúde e
a assistência.UR60 – LDB

Relação cuidar/educar ... função indissociável do cuidar/educar, tendo em vista
os direitos...das crianças no que se refere...à saúde, à
higiene, à proteção. UR 72 PNQ1

91



Relação cuidar/educar ...  A  complementaridade  entre  os  cuidados  e  a
educação  na  família  e  na  creche  deve  ser  buscada.
UR 78 – PNQ1

Relação cuidar/educar  [...] sejam atendidos em suas necessidades de saúde:
nutrição, higiene, descanso e movimentação.  UR 85 –
PNQ2

Relação cuidar/educar Os  cuidados  são  compreendidos  como  aqueles
referentes à proteção, saúde e alimentação... UR 89 –
RCNEI

Relação cuidar/educar Contemplar  o  cuidado  na  esfera  da  instituição  da
educação  infantil  significa  compreendê-lo  como  parte
integrante da educação. UR 94 – RCNEI

Relação cuidar/educar AS  atitudes  e  procedimentos  de  cuidado  são
influenciados por crenças e valores em torno da saúde.
UR 99 – RCNEI

Relação cuidar/educar Construção de um vínculo entre quem cuida e quem é
cuidado. UR 103 – RCNEI

Relação cuidar/educar ...oferta de cuidados adequados em termos de saúde e
higiene. UR 111 – RCNEI

Relação cuidar/educar  É recomendável que todos os professores reconheçam
e saibam como proceder diante de crianças com sinais
de mal-estar, vômito, convulsão, sangramento nasal, ou
quando ocorre um acidente. UR 130 – RCNEI

Relação cuidar/educar São atribuições do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:
[...]  zelar  pela  saúde  das  crianças,  por  meio  de
cuidados, orientações e estímulos.            UR162 - RE-
NEI

Relação cuidar/educar Colaborar  para  a  higienização  dos  ambientes  e
materiais utilizados pelas crianças UR165 RE-NEI

Relação cuidar/educar Possibilitar o elo entre o cuidar e educar   UR 170 - RE-
NEI

Relação cuidar/educar Garantir às crianças, respeitadas suas especificidades
e  singularidades,  o  direito  inalienável  de  serem
educadas e cuidadas de forma indissociada UR 182 -
RE-NEI
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CATEGORIA UNIDADE DE REGISTRO

Segurança e proteção Garantir à criança ...direito à proteção, à saúde UR7-
DCNEI

Segurança e proteção É  importante  que  a  equipe  escolar  conte  com
competente  orientação  e  parceria  com  órgãos  de
saúde UR 34 – IQEIP

Segurança e proteção Assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde [...]        UR 65 –
ECA

Segurança e proteção ...direito à proteção, à vida e à saúde... UR 66 – ECA

Segurança e proteção São  de  relevância  pública  as  ações  e  serviços  de
saúde UR5 – DCNEI

Segurança e proteção Documentação organizada sobre as crianças como ...
cartão  de  vacinação  e  histórico  de  saúde  UR 13  –
IQEI

Segurança e proteção As  práticas  cotidianas  precisam  assegurar  a
prevenção de acidentes... UR 19 – Indicadores

Segurança e proteção Ambientes  internos  e  externos  são...  limpos,
ventilados e tranquilos UR 27 – IQEI

Segurança e proteção Cuidados necessários com a limpeza e com a higiene
nos momentos de troca de fraldas e uso dos sanitários
UR 28 – IQEI

Segurança e proteção Permitir  a  segurança  e  mobilidade  das  crianças
UR 53 – IQEIP

Segurança e proteção Atividades  pedagógicas  que  envolvam  uso  de
procedimentos  ou produtos  que possam colocar  em
risco  a  saúde  das  crianças  [...]  precisam  ser
planejadas  e  supervisionadas  cuidadosamente.  UR
123 – RCNEI

Segurança e proteção Comunicar as autoridades sanitárias a ocorrência de
casos de moléstias infectocontagiosas no âmbito  da
Escola; UR 149 – PEA

Segurança e proteção Bem como ainda garantir, o direito à proteção, saúde,
liberdade,  dignidade,  brincadeira,  convivência,
integração com outras crianças e ao respeito. UR151
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RE-NEI

Segurança e proteção [...] cuidar da saúde e integridade física das crianças.
[...]  São  atribuições  do  Auxiliar  de  Desenvolvimento
Infantil: [...] zelar pela saúde das crianças, por meio de
cuidados, orientações e estímulos. UR 207 RE-NEI

Segurança e proteção Criar condições de proteção em que a crueldade, a
agressão, o preconceito e a discriminação de qualquer
natureza sejam repudiadas     UR185 RE-NEI

Segurança e proteção Zelar  pela  integridade  física,  psíquica  e  moral  da
criança UR186 RE-NEI

Segurança e proteção Acolher  as  crianças  fragilizadas  por  situações  de
vulnerabilidade, de modo que se sintam afetivamente
confortáveis e seguras    UR 187 RE-NEI

Segurança e proteção [...]  em  colaboração  com  as  famílias  e  com  os  órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;
UR 192 – PNE
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Resumo

Este relatório é resultado da dissertação de mestrado apresentada ao Programa de

Pós-Graduação “Ensino em Ciências da Saúde”, intitulada: A Saúde no Núcleo de

Educação Infantil – Paulistinha da Universidade Federal de São Paulo: uma análise

documental. É cada vez maior o número de crianças que frequentam as instituições

de  ensino  infantil.  O  acesso  à  educação  bem  como  à  saúde  são  direitos

preconizados pela legislação brasileira. Assim, o objetivo desta pesquisa consiste

em analisar conceitos e práticas de saúde presentes na proposta pedagógica da

NEI-Paulistinha à luz dos documentos oficiais de educação, visando identificar o que

deve ser reforçado e o que pode ser aprimorado quanto à promoção da saúde nesta

proposta. Para tanto,  foram selecionados e analisados doze documentos oficiais,

entre  eles  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  as  Diretrizes

Curriculares para a Educação Infantil e o Regimento Escolar do NEI-Paulistinha. Os

dados coletados foram submetidos à análise temática de conteúdo. Nos documentos

oficiais nacionais identificou-se o “direito à saúde” como eixo central originando as

seguintes dimensões norteadoras da pesquisa: Promoção da saúde na escola; a

relação  cuidar  -  educar  na  educação  infantil;  a  educação  como  processo  de

desenvolvimento integral e; segurança e proteção na escola - fatores de saúde. Nos

documentos do Nei-Paulistinha, nota-se, além da ênfase no contexto de saúde no

qual a escola se insere, também uma visão de que o ensino infantil deve buscar

proporcionar à criança as condições para se desenvolver plenamente como pessoa.

O estudo possibilitou ainda, suscitar recomendações para o avanço e consolidação

do cuidado à saúde do escolar  na primeira infância,  visando com este relatório,

contribuir na construção da proposta pedagógica do NEI-Paulistinha. 

Palavras chave: Saúde; Direito à saúde; Educação em saúde; Saúde do escolar.
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1 INTRODUÇÃO 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, atende crianças de 0

a 5 anos de idade e possui como finalidade uma educação coletiva que garanta o

pleno desenvolvimento do sujeito (BRASIL, 2013).

A  Escola  Paulistinha  de  Educação,  atualmente  denominada  Núcleo  de

Educação  Infantil  –  Paulistinha  nasceu  da  luta  de  mães  trabalhadoras  do

Departamento de Enfermagem da UNIFESP, há cerca de 40 anos. Hoje reconhecida

como  escola  pública  federal  atende  crianças  na  Educação  Infantil  e  no  Ensino

Fundamental, ciclo I.

Esta inserção num cenário  de saúde envolve a instituição em um estreito

relacionamento com as questões do cuidado e do viver saudável, estabelecendo

conexões destas premissas com suas práticas pedagógicas.

O  NEI-Paulistinha  encontra-se  em  meio  a  grandes  transformações

institucionais entre as quais citamos a aprovação do novo regimento escolar e o

processo  de  elaboração  do  Projeto  Político  Pedagógico.  Esta  realidade  tem

possibilitado reflexões em torno dos objetivos da educação infantil, da concepção de

criança, do papel do educador, entre outras.

A temática saúde no contexto da educação infantil  também tem sido foco

destas reflexões suscitando as seguintes questões:

 Como a saúde tem sido abordada nos documentos oficiais relativos à Educação

Infantil no Brasil?

 Quais  recomendações  quanto  à  dimensão  da  saúde  são  encontradas  nos

documentos oficiais de Educação Infantil no Brasil?

 Como  os  documentos  que  orientam  a  educação  infantil  no  NEI-Paulistinha

discutem o campo da saúde?

 O que poderia ser reforçado e o que pode ser melhorado neste campo?

Na busca por estas respostas foi delineado e realizado o presente trabalho.
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2 OBJETIVOS

2.1 – Objetivo geral

 Analisar  conceitos  e  práticas  de  saúde  presentes  na  proposta

pedagógica  da  Educação  Infantil  da  Escola  Paulistinha  de  Educação  da

Universidade Federal de São Paulo à luz dos documentos oficiais

2.2 – Objetivos específicos

 Analisar  as  recomendações  presentes  em  documentos  oficiais

nacionais quanto à saúde na Educação Infantil;

 Discutir  a  temática saúde  presente  na  proposta  pedagógica  da

Educação Infantil do NEI-Paulistinha e nos documentos oficiais

  Identificar  o  que deve ser  reforçado e o que pode ser  aprimorado

quanto à promoção da saúde na proposta pedagógica do NEI-Paulistinha.
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3 METODOLOGIA

Esta  pesquisa  foi  realizada  por  meio  de  uma  análise  documental,  com

abordagem qualitativa. Os dados coletados no estudo foram submetidos à Análise

de Conteúdo que pode ser definida por “um conjunto de técnicas de análise que

utiliza  procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das

mensagens” (Bardin, 2009, p. 48). 

Foram privilegiados documentos oficiais para a educação infantil no Brasil e

documentos institucionais do NEI – Paulistinha. O processo percorreu as seguintes

etapas:

 Leitura dos documentos apontados e relevantes para a pesquisa;

 Seleção do material pertinente a partir dos eixos norteadores do estudo;

 Identificação das Unidades de Contexto (UC);

 Isolamento das Unidades de Registro (UR);

 Apropriação do material produzido de maneira a formular categorias;

 Interpretação dos dados a partir da correlação com a literatura.
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4 RESULTADOS 

O presente estudo buscou analisar conceitos e práticas de saúde presentes

na proposta pedagógica do NEI-Paulistinha, a partir de um profundo diálogo com a

literatura  o  qual  foi  fundamentado  nas  temáticas:  saúde,  educação  em saúde  e

saúde do escolar.

Essa triangulação ressaltou a historicidade da saúde como direito e  como

valor  para  o  indivíduo  e  a  sociedade;  salientou  a  relevância  da  educação  e  da

promoção da saúde enquanto premissas para a busca da qualidade de vida e bem-

estar; e ainda, a importância e eficácia do papel da escola e do educador para a

saúde da criança na primeira infância (DEMARZO; AQUILANTE, 2008).

No  movimento  analítico  foi  possível  identificar  que  o  direito  à  saúde  se

destaca  nos  documentos  oficiais  como  eixo  central  para  a  compreensão  da

significância da saúde na prática educativa. A partir desta concepção, as inferências

remeteram às seguintes dimensões norteadoras da pesquisa: promoção da saúde

na escola; relação cuidar/educar na educação infantil; a educação como processo

de desenvolvimento integral e; segurança e proteção na escola enquanto fatores de

saúde (BRASIL, 1988).

Num primeiro momento aferiu-se a coerência entre os documentos oficiais

considerando sua cronologia e atuação no cenário educacional. Procurou-se então

relacionar  os  documentos  entre  si  com  a  referência  no  núcleo  “saúde”  e

correlacionando aos eixos norteadores elencados.

Sendo a educação infantil o objeto desta pesquisa, os documentos revelam

de maneira clara, o foco na criança enquanto indivíduo social e histórico e, portanto,

sujeito de direitos, que deve ser incluído a participar ativamente de seu processo de

formação (MARCHIORI, 2012).

O eixo promoção da saúde na escola surge apresentando a grande relevância

e responsabilidade da escola em formar cidadãos capazes de exercer autonomia no

cuidado de sua saúde, e aptos a realizar escolhas saudáveis. Remete também à
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ideia  de  oferecer  aos  sujeitos  a  construção  de  uma  aprendizagem  significativa

permeando a qualidade de vida (MACIEL, 2010).

A análise teórico-metodológica dos conteúdos aponta que o processo político

pedagógico  deve exercer  um pensar  crítico  que reflita  em ações promotoras  de

saúde e consequentemente, transformadoras da realidade, de modo que estimulem

os atores da educação. Ainda no escopo desse eixo, o diálogo destaca a educação

em saúde como estratégia para envolver todos os sujeitos da educação para além

dos aspectos preventivo e curativo, mas como participantes ativos no cenário da

saúde.

No  eixo  da  relação  cuidar/educar  na  educação  infantil  emergem  as

concepções  da  intencionalidade  no  cuidado,  da  interação  família/escola  e  das

relações entre os sujeitos no exercício do respeito mútuo.

Evidencia-se  nos  documentos,  o  papel  assistencial  da  instituição  nos

primeiros  anos  de  vida  das  crianças,  valorizando  ações  de  orientação,  zelo  e

acolhimento que visem à construção de relações prazerosas e produtivas no âmbito

escolar, tornando-o também um ambiente saudável.

O eixo “Desenvolvimento integral” evidencia pressupostos que apontam para

a educação como processo fundamental na evolução biopsicossocial e na formação

dos sujeitos.

Em se tratando da saúde, o estudo revela que este eixo está imbricado ao

empoderamento  da  criança.  A  educação  infantil  deve,  portanto,  propiciar

aprendizagens significativas que elevem os pequenos enquanto atores sociais, que

os estimulem nos múltiplos saberes e abram caminhos que possam oportunizar o

seu pleno desenvolvimento (GONÇALVES, et al, 2008).

Identifica-se ainda, que o ensino infantil, como processo que contribui para o

desenvolvimento  de  pessoas,  deve  pautar-se  pelo  comprometimento  em  criar  e

preservar  espaços  para  a  construção  de  valores,  saberes e  ideias  em torno de

diferentes abordagens de modo interdisciplinar e transversal.

Por fim, destaca-se a dimensão que refere o direito à segurança e proteção

na escola. Este eixo pressupõe uma visão ampliada da saúde enquanto preservação
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da  vida  no  contexto  escolar.  Evidencia-se  na  análise  a  relevância  de  ações

preventivas  em  saúde  manifestas  no  cuidado  com  os  espaços  e  ambientes

escolares, bem como em relação às rotinas e atividades realizadas com as crianças

(TADDEI, et al, 2006).

Aponta-se para uma demanda de atenção aos fatores/situações de risco, à

adaptação e avaliação de estrutura, espaços, materiais, ambientes e, ainda, quanto

à adequação da estrutura institucional em relação a cada faixa etária na educação

infantil.

Observa-se na apreensão destes pressupostos que a observância do direito à

saúde na educação infantil pode se estabelecer como estratégia para a construção

de um contexto coletivo transformador na realidade dos sujeitos envolvidos.

Dessa forma, faz-se necessário que ocorra a incorporação desses conceitos

por parte de todos os atores escolares, de forma a criar perspectivas integradoras

que considerem a complexidade das relações e dos sujeitos em suas dimensões

individual, social, histórica, biológica e cultural (PRECIOSO, 2009).

Ressalta-se que em todos os aspectos abordados, da promoção da saúde à

relação  cuidar/educar,  das  questões  do  desenvolvimento  integral  ao  direito  de

segurança e proteção na escola, privilegiados nos documentos oficiais, preconiza-se

a responsabilidade e o desafio de que surjam propostas e, consequentemente ações

transformadoras, que diminuam a distância entre aquilo que se encontra no plano

teórico dos discursos e aquilo que de fato acontece no fazer prático escolar.

Assim sendo, espera-se que este trabalho contribua para uma reflexão crítica

e transformadora  sobre  a relevância da  temática saúde não somente no âmbito

institucional, mas também para o conhecimento produzido sobre a Educação Infantil.

103



5 RECOMENDAÇÕES

O caminho percorrido neste estudo possibilitou identificar pontos importantes

na legislação educacional em relação à abordagem da saúde na educação infantil.

Permitiu ainda ampliar os horizontes para esta questão e obter um novo olhar

sobre  diversos  aspectos  positivos  e  outros  que  podem  ser  aperfeiçoados  nas

propostas  curriculares  para  esta  faixa  etária,  especialmente  no  NEI-Paulistinha,

cenário desta pesquisa.

Os resultados obtidos permitiram delinear algumas recomendações que visam

colaborar  para  o  enriquecimento  do  trabalho  pedagógico  no  que  se  refere  ao

processo educativo em saúde no ensino infantil, por meio de seus documentos de

base. São elas:

 A equipe escolar  deve assegurar,  apontar  e  divulgar  de maneira clara,

como  se  dará  a  participação  da  comunidade  escolar  em  toda  a  sua

representatividade, na elaboração, discussão e execução do plano escolar

e/ou do Projeto Político Pedagógico;

 Ampliar  a  articulação  entre  o  trabalho  das  equipes  Pedagógica,

Administrativa e de Atenção à Saúde, de maneira que tal relação esteja

não somente prevista, mas devidamente descritas nas atribuições de cada

coordenação/setor que compõe a equipe escolar;

 Considerando que o cuidado e a saúde na educação infantil se constituem

em dimensões fundamentais para o processo educacional visando o pleno

desenvolvimento da criança, a instituição deve, além de prever, especificar

e divulgar as atividades de atenção e promoção da saúde em todos os

documentos  que  orientam  sua  proposta  pedagógica  e/ou  curricular,

ressaltando  o  envolvimento  das  famílias,  atores  escolares  e  da

comunidade em geral.

 Tendo em vista a criança como figura central no ensino infantil, enquanto

sujeito histórico e de direitos e evidenciando o brincar como recurso de

infinitas  possibilidades  no  processo  educativo,  a  escola  deve  garantir,
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elaborar  e  manter  atividades  lúdicas  contextualizadas,  interativas,

significativas e prazerosas, nas quais as crianças aprendam, descubram e

vivenciem sobre saúde.

 Reafirmando  a  premissa  de  que  a  creche  é  um lugar  para  unidade  e

harmonia entre o cuidado e a educação, a sua proposta curricular precisa

determinar  e  indicar  os meios  pelos  quais os educadores /  cuidadores

terão acesso à formação que possibilite a articulação entre os saberes

sobre saúde, higiene, cuidado, proteção, necessários para suas práticas

educativas diárias, de forma permanente.

Compreende-se que todo este processo pressupõe e envolve a participação

ativa dos múltiplos atores comprometidos com o NEI-Paulistinha.
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8 PROTOCOLO

São Paulo, 30 de setembro de 2016.

À Profa. Dra. Bruna Breda

Presidente do Comitê Gestor do NEI-Paulistinha

Prezada professora,

Encaminho  a  este  estimado  Comitê,  o  relatório  técnico  que  é  produto  da

dissertação de mestrado apresentada ao Programa Pós-Graduação de Educação

em Saúde,  modalidade  profissional,  intitulada  “A saúde  no  Núcleo  de  educação

Infantil  –  Paulistinha  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo:  uma  análise

documental”.

A dissertação foi defendida e aprovada no dia 30 de setembro de 2016.

Atenciosamente,

Adriana Oliveira Paz  
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