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1. Introdução 

 

O presente relatório teve sua origem na dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Saúde, cujo título é “A formação do 

Pedagogo na perspectiva da Educação em Saúde” e que foi desenvolvida no 

Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde - CEDESS da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

A pesquisa se desenvolveu ancorada na minha formação em Pedagogia, 

Enfermagem e Docência no Ensino Superior. Em uma visão mais estendida, a 

minha prática profissional atual é de coordenação e docência em graduação de 

Pedagogia de uma Instituição de ensino Superior – (IES) privada e este trabalho 

remeteu-se à formação do pedagogo sob a perspectiva da educação em saúde. 

Quando ainda não considerava o desenvolvimento do mestrado, ao ter 

disciplinas a mim atribuídas que envolviam questões relacionadas à saúde, pude 

perceber que os alunos não conseguiam compreender a linguagem relacionada 

a esta área, na perspectiva da promoção à saúde; sua compreensão remetia, de 

forma recorrente, a patologias que, em determinado momento da vida destas 

pessoas, se fizera presente. 

Neste viés, para Ferreira (2004, p. 10), 

No mundo da educação e da saúde, várias disciplinas se misturam num 
olhar potencialmente transformador, assim a composição de novas 
ideias e de novas certezas mexe com a hipotética segurança de muitos 
campos do saber, e por isso, às vezes, caracteriza-se como mais 
traumática. 

 

Ao aproximar-me das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da 

graduação de Pedagogia, percebi que, neste documento, há uma tratativa 

referente à saúde. No artigo 5º, parágrafo X, cita que  

Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
natureza ambiental - ecológica, étnico racial, de gêneros, faixas 
geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 
escolhas sexuais, entre outras (Brasil, 2006). 

 

 Nos documentos que direcionam às práticas educativas do Ensino 

Fundamental I e Educação Infantil, que basicamente fazem parte da formação 

do Pedagogo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os Referenciais 



Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs), pude verificar que 

existem cadernos específicos referentes à saúde, a educação física, a promoção 

à saúde e a transversalidade do tema.  

Segundo a Secretaria da Educação em Saúde, nos Parâmetros 

curriculares Nacionais (PCNs), no volume relacionado à saúde, pode ser 

considerado que “O ensino de Saúde tem sido um desafio para a educação no 

que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e 

transformadora de atitudes e hábitos de vida” (BRASIL, p. 245). Seguindo ainda 

a referência dos PCNs, entende-se que 

 

Desde o século passado, ainda que não se tivesse destinado um 
espaço específico para abordar a questão, os conteúdos relativos à 
saúde e doença foram sendo incorporados ao currículo escolar 
brasileiro de uma maneira que refletia as mesmas vicissitudes e 
perspectivas com as quais essas questões eram socialmente tratadas. 
Assim, por exemplo, disciplinas como Higiene, Puericultura, Nutrição e 
Dietética ou Educação Física, e, mais recentemente, Ciências Naturais 
e Biologia, constroem conhecimentos relativos aos mecanismos pelos 
quais os indivíduos adoecem ou asseguram sua saúde (Brasil, 1997, 
p. 257). 
 

A partir desta perspectiva, surgia então outra questão essencial, o 

currículo escolar e seu desenvolvimento a partir do binômio educação/saúde.  

Candau e Moreira nos dizem que 

  

[...] estamos entendendo currículo como as experiências escolares que 
se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, 
e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as 
estudantes. Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços 
pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas (2007, p. 17). 

 

No processo de revisão bibliográfica, passei a consultar diversos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC), ementas e conteúdo de outras IES públicas e 

privadas no Estado de São Paulo, mais especificamente em municípios próximos 

à cidade de São Paulo, no Brasil.  

 Constatei, nesse processo, que o tema pouco era explorado, tampouco 

utilizado para a formação do Pedagogo. Em algumas IES, encontrei esta questão 

da saúde como disciplina optativa. Mediante o exposto e a inquietude 

apresentada, me propus a pesquisar este assunto no Mestrado Acadêmico em 

Ciências da Saúde do  Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 



Saúde (CEDESS), visto que o tema articula meu processo acadêmico na 

interface educação e saúde com minha prática profissional atual. 

Assim, problematizar a formação do Pedagogo implica naturalmente em 

uma análise de um grande contingente de dados ligados às Diretrizes 

curriculares Nacionais (DCNs), bem como aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEIs), Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), as ementas e os conteúdos 

programáticos, educadores e teóricos estudiosos em formação docente e 

educação em saúde.  

O estudo teve como objetivo a abordagem das questões referentes à 

formação do professor à luz da educação em saúde e o quanto o conteúdo 

curricular atualmente ministrado possibilita uma formação adequada neste 

importante campo das vidas das pessoas. 

A IES pesquisada foi a Faculdade Centro Paulistano, de capital privado, 

localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo. Teve seu 

credenciamento em 10 de outubro de 2008 e a duração do curso de Pedagogia 

é de 4 anos (8 semestres), de caráter presencial. 

Em seu Projeto Político do Curso (PPC), abriga disciplinas que trabalham 

o tema saúde de forma especifica e em caráter transversal. 

A relevância do presente trabalho encontra-se em perceber como os 

corpos docente e discente entendem e percebem as questões referentes à 

formação do professor e do currículo, relacionando-as às questões da educação 

em saúde, além de ter a oportunidade de analisar e buscar, por meio de 

metodologias ativas e em uma visão multifatorial, a questão da saúde como 

direito cidadão e sua aplicação a partir da formação docente. 

Inicialmente, o estudo estabeleceu os seguintes objetivos: 

  

2.1. Objetivo geral 

 

Analisar, nas perspectivas docente e discente, a formação do pedagogo 

para a educação em saúde e suas potenciais contribuições neste âmbito para a 

formação escolar no Ensino Infantil e no Ensino Fundamental I. 

 



2.2 Objetivos específicos 

- Identificar, na organização curricular da Instituição de Ensino Superior a 

ser estudada, qual o conteúdo relacionado à educação em saúde; 

- Identificar como os conteúdos curriculares para educação em saúde, se 

desenvolvem; 

- Analisar a percepção dos corpos docente e discente sobre o 

desenvolvimento do referido conteúdo e sua contribuição para uma construção 

de conhecimento contributivo para a promoção de saúde. 

 

3. Metodologia 
 

Para o delineamento da pesquisa, optou-se por uma Pesquisa Qualitativa 

por meio da triangulação de métodos. Trata-se de um estudo descritivo 

exploratório com o uso de análise documental, grupo focal e entrevistas 

semiestruturadas. Os instrumentos para coleta de dados da pesquisa foram 

análise documental, entrevistas semiestruturadas e grupo focal. 

Os documentos analisados foram: 
 

o Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 

(DCNs); 

o Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); 

o Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI); 

o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Currículo, Ementas, 

Conteúdo Programático da Faculdade Centro Paulistano – 

Interlagos. 

 

As entrevistas foram feitas com dois docentes da graduação de 

Pedagogia, e o grupo focal com um grupo de 10 discentes da graduação que já 

haviam cursado até o segundo ano. 

Na primeira etapa, as entrevistas foram analisadas por meio da técnica 

de análise de conteúdo, com o objetivo de tornar operacionais e sistematizar as 

ideias iniciais, tendo como ponto de partida a mensagem, seja ela verbal (oral ou 



escrita), gestual, silenciosa, figurativa ou diretamente provocada, que expressa 

um significado e um sentido (BARDIN, 2011; FRANCO, 2012).  

Foram feitas leituras dos discursos, identificando as unidades de contexto 

(UC). Dessas, emergiram as unidades de registro (UR), que nessa modalidade 

de análise de conteúdo, se constituem por temas ou categorias.  

Definidas as unidades de análise (UC e UR), realizou-se a categorização, 

que implica classificação, diferenciação e reagrupamento de elementos 

semânticos do texto. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Faculdade Centro Paulistano, a partir das entrevistas com as 

docentes, tendo como método a análise de conteúdo na modalidade temática 

proposta por BARDIN (1977), emergiram as unidades de contexto (UC) e as 

unidades de registro (UR) que constituíram os seguintes núcleos direcionadores: 

formação docente e educação em saúde. 

As entrevistas foram realizadas com duas professoras, que serão 

denominadas de “P” - também com o intuito de preservar suas identidades -, a 

partir de questões apresentadas (Apêndice B). 

O grupo focal foi realizado com dez discentes, que serão denominados de 

“A” - no intuito de preservar a identidade dos participantes -, e  trabalhou com o 

núcleo direcionador formação docente (Apêndice C). 

Foi usada a triangulação dos métodos a partir dos núcleos direcionadores 

que emergiram do grupo focal e das entrevistas, relacionando-as à análise 

documental.  

Assim, poderíamos representar graficamente: 
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Conforme apontado anteriormente faremos a discussão dos resultados 

triangulando os dados colhidos por meio das três ferramentas: análise 

documental, entrevista semiestruturada e grupo focal. 

O núcleo direcionador formação docente, nas entrevistas, teve duas 

categorias: Metodologias ativas e Currículo. 

A partir das respostas obtidas junto aos professores, pode-se perceber 

que a formação docente vem com um déficit na formação inicial; nas respostas 

das docentes, percebe-se uma particularidade de respostas no que tange a 

questão de saúde pois, claramente, quem teve uma especialização em saúde 

possui uma facilidade em trabalhar essa questão. 

É importante destacar, porém, que essa competência foi fruto de 

formação específica em saúde e não no âmbito da pedagogia. 

  

[...] eu me sinto preparada porque a minha formação foi na área de 
educação em saúde, eu tenho uma especialização em educação em 
saúde e tenho mestrado em ciências da saúde (P1). 
 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Currículo 

Metodologias Ativas 

 

EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE 

Prevenção e Promoção à Saúde 

Conceito de Saúde 

Autocuidado 

Currículo 

Educação em saúde 



Eu como profissional da área de Pedagogia não me sinto preparada, 
não (P2). 
 
 

Segundo os PCNs para o Ensino Fundamental, volume 1 (introdução) 

determina-se que 

 

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, ao 
mesmo tempo, da intervenção do professor para a aprendizagem de 
conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das 

capacidades necessárias à formação do indivíduo (Brasil, 1998, p. 33). 
 

E, ainda, 

 

Essa caracterização da área é importante também para que os 
professores possam se situar dentro de um conjunto definido e 
conceitualizado de conhecimentos que pretendam que seus alunos 
aprendam condição necessária para proceder a encaminhamentos que 
auxiliem as aprendizagens com sucesso (Brasil, 1998, p. 44). 
 

 

No âmbito das metodologias ativas, observamos uma grande 

preocupação com o uso de linguagem adequada e recursos como dramatização, 

convites a especialistas da saúde, uso de folders e projetos. 

Isso fica evidenciado nas falas de P1 e P2 

 

[...] Outra coisa importantíssima, a linguagem que é usada. Muitas 
vezes nas campanhas de saúde, de promoção a saúde elas não se 
dão bem, porque a linguagem não é apropriada, então se você vai fazer 
uma ação de saúde voltada para o adolescente, você tem que entrar 
na deles, fazer um baladão, uma música que chegue mais perto desta 
população (P1). 

 
É impossível, você tem que usar nesse caso são projetos. Para mim 
dentro das opções que tem aqui, projetos realmente são incríveis (P2). 
 
[...] a dramatização também funciona bastante, porque a criança 
assimila bastante. Já tive respostas bastante, muito positivas com 
dramatização (P2). 
 
[...] quando você leva um especialista para falar, quando você leva o 
Dr Gotinha o da vacina, então tudo vai fazer com que as pessoas se 
sensibilizem (P1). 
 
 

Segundo os RCNEIs (1998, v. 3, p. 166) reitero a colocação acima citando 

que  

 



Trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e 
Naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das 
crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o 
meio social e natural. Nesse sentido, refere-se à pluralidade de 
fenômenos e acontecimentos — físicos, biológicos, geográficos, 
históricos e culturais —, ao conhecimento da diversidade de formas de 
explicar e representar o mundo, ao contato com as explicações 
científicas e à possibilidade de conhecer e construir novas formas de 
pensar sobre os eventos que as cercam. 

 

A segunda categoria junto aos professores foi “currículo”, aqui analisado, 

mais especificamente, quanto ao seu conteúdo na área de saúde. Podemos 

perceber que os docentes em questão identificam necessidades de adequação 

curricular. 

 

Então na formação dos professores com relação a saúde, ele fica um 
pouco defasado, acho que deveria ter uma carga maior  
(P1). 
 
Não, a grade deveria ser, deveria ter e ser expandida para atender 
essa carência na formação, realmente não temos não  
(P2). 

 

No PPC da Faculdade em questão, podemos observar a preocupação 

com uma formação, no campo da saúde, mais ampla 

 

Ao próprio processo de desenvolvimento pessoal do pedagogo que o 
leva a transformar suas crenças, valores, hábitos, atitudes e formas de 
se relacionar com a vida e consequentemente, com a sua profissão. 
A formação deste profissional apto a exercer todas as diversas 
atividades inerentes à carreira de professor, bem como a formação de 
um cidadão consciente de seu papel na sociedade brasileira, 
instrumentalizado com conhecimentos pedagógicos e científicos 
suficientes representa possibilidade de melhoria no cenário 
educacional que hoje se apresenta. A formação específica, decorrente 
do ciclo avançado, permitirá um patamar de especialização ainda na 
graduação, de nível diferenciado, a formar um profissional com 
habilidades próprias para aquele setor no qual pretenda desenvolver a 
sua profissão (2015, p. 19).  
 
 

O segundo núcleo direcionador das entrevistas foi a Educação em Saúde, 

que foi composto por três categorias: Promoção à saúde, Conceito de saúde e 

Autoconhecimento para o autocuidado. 

Nos PCNs para o Ensino Fundamental I, volume 9, Caderno de saúde, 

tem-se que 

 Não é pressuposto da educação para a Saúde a existência do 
professor “especialista”; o que se pretende é um trabalho pedagógico 



cujo enfoque principal esteja na saúde e não na doença. Por isso, o 
desenvolvimento dos conceitos deve ter como finalidade subsidiar a 
construção de valores e a compreensão das práticas de saúde 
favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento. Ao longo da 
aprendizagem e do desenvolvimento, os conceitos adquirem 
importância cada vez maior ao instrumentalizar os alunos para a crítica 
diante dos desafios que lhes serão apresentados de maneira crescente 
em suas relações sociais e com o meio ambiente, no enfrentamento de 
situações adversas, de opiniões grupais negativas para a saúde ou 
diante da necessidade de transformar hábitos e reavaliar crenças e 
tabus, inclusive na dimensão afetiva que necessariamente trazem 
consigo. (Brasil, 1998, p. 69) 

 

A primeira categoria deste núcleo foi a Promoção à saúde. Nos PCNs para 

o Ensino Fundamental I, livro 4, Caderno de ciências naturais, podemos observar 

que 

 

O bloco “Ser humano e saúde” aborda neste ciclo os primeiros estudos 
sobre as transformações durante o crescimento e o desenvolvimento, 
enfocando-se as principais características — relativas ao corpo, aos 
comportamentos e às atitudes — nas diferentes fases da vida. Com 
atenção especial, estudam-se as condições essenciais à manutenção 
da saúde da criança, medidas de prevenção às doenças 
infectocontagiosas, particularmente a AIDS, aspectos também tratados 
nos documentos de Orientação Sexual e de Saúde (1998, p. 50). 
 

As falas de P2, a seguir, reiteram este entendimento: “Estimular práticas 

e hábitos, e a promoção a saúde é uma destas praticas fundamentais para o 

desenvolvimento de um aluno ou de um profissional pleno”, (UC 1 UR 4); “(...) 

temos que ter este cuidado, em ter uma noção muito ampla em saúde, ter mais 

informações, mais conhecimentos, é você garantir para a sociedade um 

profissional fantástico” (UC 2 UR 9). 

 

 

A segunda categoria tratou do conceito de saúde. Nos PCNs para o 

Ensino Fundamental I, no Caderno de Temas Transversais (vol. 8), temos que 

 

Atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas desde a 
infância pela identificação com valores observados em modelos 
externos ou grupos de referência. 
A escola cumpre papel destacado na formação dos cidadãos para uma 
vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem 
associação comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e grupos 
populacionais. 
Mas a explicitação da educação para a Saúde como tema do currículo 
eleva a escola ao papel de formadora de protagonistas — e não 
pacientes — capazes de valorizar a saúde, discernir e participar de 
decisões relativas à saúde individual e coletiva (1998, p. 28).  
 



A fala de P2 reforça esta compreensão dizendo que 

 

Sim, nós temos conteúdo em que você consegue, a partir disso ter uma 
grande discussão sobre a questão da saúde, para elas é 
importantíssimo. Você percebe, né, ontem principalmente quando eu 
passei sobre a questão da inteligência, falando sobre cérebro, você 
tem toda essa defasagem que elas têm nesse conceito, acho muito 
interessante você falar sobre saúde. Sobre o que é bom e o que não 
é. 
 

 A última categoria deste núcleo direcionador foi o autocuidado. Nos 

RCNEIs, no volume 1, temos o conceito de cuidado definido como 

 

Cuidar - O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados 
relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os 
aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos 
cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são 
oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados.  
As atitudes e procedimentos de cuidado são influenciadas por crenças 
e valores em torno da saúde, da educação e do desenvolvimento 
infantil. Embora as necessidades humanas básicas sejam comuns, 
como alimentar-se, proteger-se etc. as formas de identifica-las, 
valorizá-las e atendê-las são construídas socialmente. As 
necessidades básicas, podem ser modificadas e acrescidas de outras 
de acordo com o contexto sociocultural  
(1998, p. 24-25). 

 
Podemos evidenciar que, junto aos professores pertencentes a esta 

pesquisa, há a percepção de que os alunos têm pouco conhecimento sobre as 

questões relativas a saúde. 

 

A gente percebe mesmo com as meninas na faixa etária com pouco 
mais dos trinta até uns quarenta anos, elas são carentes de 
informações sobre saúde, tem que ter sim. Deve ter um convenio com 
algum lugar que traga profissionais, que mostre isso. Criar curso de 
extensão com outros, vinculados a outros lugares para estar passando 
isso. Acho importantíssimo (P2) 
 

Os alunos, conforme dito anteriormente, foram consultados por meio de 

um grupo focal onde emergiu um núcleo direcionador que foi a formação docente 

com duas categorias: Currículo e Educação em Saúde. 

Podemos perceber que a percepção dos alunos foi muito semelhante à 

dos professores no que diz respeito à importância da formação docente 

compreendendo aspectos relativos a saúde.   

A primeira categoria deste núcleo trata do currículo e as falas do grupo 

focal identificam onde estes alunos localizam os conteúdos curriculares. 



 

Nutrição, corpo e movimento, psicologia do desenvolvimento, no 
segundo semestre ideia sobre saúde em sala de aula. A importância 
de a gente incorporar essas ideias na aula. 
 
Inclusão na área de saúde e todas as psicologias porque envolve a 
saúde mental e comportamental. Psicologia, saúde mental da criança. 
Didática da inclusão, Inclusão em si e das patologias. Libras, falando 
diretamente sobre a patologia do surdo. 
 

O PPC da Faculdade aponta que 

 

O currículo praticado permite a formação de um discente-docente-
sujeito consciente das vicissitudes da educação, com compromisso 
político, capacidade teórica e prática e compreensão do que ensina, 
para que e para quem ensina. Um pedagogo que vá além de práticas 
tecnicistas e tenha em mente o tipo de cidadão que deseja formar, 
procurando extrair sempre o melhor do seu aluno, independente das 
más condições às quais a estrutura educacional esteja submetida. 
Contra uma postura de mera reprodução mecânica, o Educador 
Egresso, terá aparatos teórico-metodológicos para uma visão crítica de 
seu mundo, em um intuito emancipa tório e “evolucional”; aparatos para 
saber ensinar, saber fazer aprender, saber fazer docência (2015, p. 
95). 
 

E, ainda, que 

 

 As disciplinas oferecidas no terceiro semestre voltam-se, 
essencialmente, para a atuação do pedagogo na área da Educação 
Infantil com um olhar consciente da diversidade cultural e das 
influências multirraciais na formação da identidade brasileira. São elas: 
Educação, Espaço e Forma, Educação Natureza e Sociedade, 
Educação na Diversidade Cultural, Seminário sobre Jogos e 
Brincadeiras, Fundamentos Psicossociais da Educação Infantil, 
Fundamentos e Metodologia da Alfabetização e Didática e Formação 
Docente.  
O quarto e o quinto semestres são direcionados à formação do 
professor de primeiro ao quinto ano da Educação Básica, as disciplinas 
desenvolvidas centram-se principalmente no estudo várias 
metodologias pertinentes ao currículo básico. As disciplinas referentes 
ao quarto semestre são: Fundamentos e Práticas do Ensino de 
Geografia, Fundamentos e Práticas do Ensino de História, Metodologia 
e Prática da Alfabetização, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 
Educação Básica, Didática e Prática Docente, Psicologia do 
Desenvolvimento da Aprendizagem e Leitura, Interpretação e 
Produção de Textos Acadêmicos. O quinto semestre contempla: 
Projetos de Educação Ambiental, Nutrição, Cidadania e Saúde, 
Fundamentos e Práticas do Ensino de Ciências, Fundamentos e 
Práticas do Ensino de Arte, Fundamentos e Metodologia da Educação 
de Jovens e Adultos, Currículos e Programas, Avaliação Educacional, 
Matemática e Estágio supervisionado em Educação infantil e Ensino 
Fundamental I garantindo uma formação voltada às práticas de 
consciência ambiental e de pertencimento responsável na sociedade. 
(2015, p. 31, grifo do autor) 
 



Assim, podemos depreender que há uma adequação curricular na referida 

IES, com relação ao que as legislações existentes preveem sobre o tema. 

Entretanto, fica claro, tanto junto ao grupo de professores quanto ao dos alunos, 

que a formação em saúde dos docentes é um fator facilitador. 

A segunda categoria trata da Educação em Saúde, e segundo a fala de 

A3 mostra que 

  

 [...] priorizar realmente a saúde já na formação acadêmica, na 
graduação pedagógica do cidadão que está se formando, para quando 
ele for atuar, lecionar, estar apto ou pelo menos uma previa, por que 
na faculdade não dá para pegar tudo, até para uma especialização, 
preparar e dando continuidade dentro da área da saúde, que tanto é 
importante desde a infância até o Fund. até o Ensino médio. 
 

Reforçando esta fala e segundo os RCNEIs (1998, p. 23), no volume 1, 

temos que 

 

Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades 
corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 
contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 

A análise dos dados colhidos junto aos professores e aos alunos 

evidenciaram aspectos importantes com relação à formação docente no âmbito 

das metodologias ativas e da organização curricular em si. Pudemos, também, 

perceber a importância da perspectiva da educação em saúde que envolve 

necessariamente a concepção “de saúde” e “do autocuidado”. 

Tendo em vista os conteúdos analisados, pudemos concluir que as DCNs 

do curso de Pedagogia estabelecem um processo de formação didático 

pedagógico mais genérico numa perspectiva de integralidade.  

Outros documentos como os PCNs e os RCNEIs especificam de forma 

mais intensa os conteúdos curriculares potencializando dificuldades de 

execução. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Essa pesquisa teve como objetivo geral a análise da perspectiva docente 

e discente quanto à formação do pedagogo para a educação em saúde e suas 



potenciais contribuições neste âmbito para a formação escolar no Ensino Infantil 

e no Ensino Fundamental I. 

Saúde em nossos Pais é um direito cidadão, previsto em nossa 

Constituição, como um dever do Estado; sendo assim, abordar pressupostos de 

saúde na esfera pedagógica deve acolher aspectos mais gerais como o direito a 

educação, a moradia, lazer, trabalho, ou seja, aspectos fundamentais na 

sustentabilidade de um padrão de saúde. 

A análise documental, contudo, evidenciou um detalhamento do conceito 

de saúde pautado em especialidades como, por exemplo, nutrição, meio 

ambiente, entre outros.  

As DCNs para o curso de Pedagogia têm uma abordagem mais 

generalista, mas isto não se mantém nos RCNEIs nem nos PCNs, que detalham 

de maneira mais enfática aspectos específicos. 

Evidentemente isto causa ao futuro pedagogo uma dificuldade de 

desenvolvimento, pois, não são os aspectos acima citados a serem discutidos 

com alunos do nível infantil e fundamental I, e sim, a ideia do direito cidadão e 

da autonomia que estas crianças devem desde cedo construir. 

É claro que hábitos de higiene, a importância de uma boa alimentação, o 

cuidado com o meio ambiente são valores que devem ser construídos pelo 

pedagogo junto com seus alunos, entretanto, isto deve estar sempre alinhado 

com o nível cognitivo dos mesmos e seu contexto social. 

Os dados obtidos por meio das entrevistas e do grupo focal mostraram 

muita sintonia na percepção dos atores envolvidos, na medida em que núcleos 

direcionadores se repetiram nos dois contextos.  

O núcleo direcionador Formação Docente evidenciou os seguintes 

aspectos:  

 O necessário uso de metodologias ativas nesta pesquisa, 

ancoradas nas dramatizações, uso de projetos, convites a 

especialistas da área da saúde, portfólios entre outros; 

 Atenção ao uso de linguagem adequada para cada faixa etária; 

  Definição mais clara dos conteúdos curriculares afetos a saúde. 

O núcleo direcionador Educação em Saúde evidenciou os seguintes 

aspectos: 



 

 O conceito de saúde como algo multifatorial; 

 O estimulo a promoção a saúde; 

  O estimulo ao autoconhecimento para autocuidado.  

Freire (1996, p. 103) nos fala que ensinar é uma especificidade humana, quando 

nos mostra que:  

O clima de respeito que nasce de relações justas, serias, humildes, 
generosas, em que autoridade docente e a liberdade dos alunos se 
assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço 
pedagógico.  

 

Nosso País precisa urgentemente de uma Pedagogia e de uma Saúde de 

fato para todos. A qualificação contínua nesses dois campos é, portanto, um 

aspecto de extrema relevância para o fortalecimento de nossa cidadania.   

Cidadania essa que se constrói a partir da educação básica, de forma 

coletiva sustentável e para todos! 
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