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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. 
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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.



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.



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.



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 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 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.



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, 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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