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RESUMO
Este estudo teve por objetivo de identificar, analisar e comparar as representações
sociais de cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras que atuam em duas escolas
da rede de ensino público do município de Fortaleza que aderiram ao Programa Saúde
na Escola (PSE). A fundamentação teórica baseia-se na Teoria das Representações
Sociais desenvolvida por Serge Moscovici (2012) que trata, em termos amplos, da
construção social de um saber comum elaborado através dos valores e crenças
compartilhadas por um grupo social e na Teoria da Argumentação proposta por Chaïm
Perelman e Lucie Olbrecht-Tyteca (2005). Para o desenvolvimento da pesquisa, foi
utilizada a análise retórica, a qual se preocupa em compreender um discurso, através dos
seus aspectos pragmático e semântico, naquela palavra que não tem um sentido único,
mas que pode assumir diferentes significados, relacionados no contexto. Foram
analisados documentos referentes ao PSE - Decreto n. 6.286/2007, Cadernos de
Atenção Básica Saúde na Escola (2009), Agenda Educação e Saúde (2010) e Promoção
da Saúde, série Cadernos Pedagógicos, caderno n.8 (2013) - e realizadas entrevistas
com professoras e enfermeiras. Com relação aos documentos, os resultados apontaram,
entre outros aspectos, um discurso voltado para a constituição de “novo” acesso à
educação integral por meio de “conexão”, “ampliação” e “fortalecimento” das ações e
práticas que abrangem o cuidado, na articulação entre Educação e Saúde, nos vários
níveis de ensino das escolas públicas, que teriam com efeito contribuir para a
concretização de uma formação ampla dos estudantes. Da análise do material discursivo
das profissionais destacadas, verificou-se as posições defendidas pelas professoras e
enfermeiras em torno de duas categorias: definição de cuidado nas práticas das
professoras, (identificado como resgate, valorização social e formação ampla) e de
enfermeiras (entendido como cura, instruir e educar, diagnóstico, resolutividade,
“vivências”, informar para formar), sendo o cuidado “elo forte” entre esses dois
campos, Educação e Enfermagem, no contexto do PSE. Os resultados obtidos sugerem
que as representações sociais de cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras no
contexto do PSE, está associado ao corpo, que abrange além das necessidades que
preservam a vida, às necessidades afetivas (moral e conduta), que são base para a
formação integral do homem. Portanto, a ideia de cuidado aponta a ideia da escola
como “lugar de purificação”, onde o corpo será purificado por meio de formação ampla.
Professoras e enfermeiras são, portanto, responsáveis pelo sagrado direito da educação,
representado por práticas educativas que incidem sobre o corpo, assumem a função de
educá-lo no sentido prático do fazer e no sentido subjetivo de estar no mundo. Para as
profissionais destacadas, a escola ao prestar cuidado com o corpo, cria condições para o
desenvolvimento pleno do educando. Nela se dá o cuidado e a educação dos escolares
em formação, que aí convivem, exploram, conhecem, construindo uma visão de mundo
e de si mesmos, constituindo-se como sujeitos autônomos, críticos e ativos.

Palavras-chave: Representações Sociais; Cuidado; Programa Saúde na Escola
Professoras; Enfermeiras; Análise Retórica.
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ABSTRACT
The aim of this study is to identify, analyze and compare social representations of care
in the work of teachers and nurses at municipal schools of Fortaleza under the Health at
School Program (PSE). The theoretical basis is Sergio Moscovici’s Theory of Social
Representations (2012) which, broadly speaking, addresses how a social group sharing
values and beliefs socially constructs a common knowledge, and the Theory of
Argumentation proposed by Chaïm Perelman and Lucie Olbrecht-Tyteca (2005). For
the purpose of this research, rhetorical analysis was performed in the sense of
understanding a discourse by means both of its pragmatic and semantic aspects,
considering that a word might not have a single meaning but may be given different
meanings according to its context. Documents related to the PSE were analyzed Decree # 6.286/2007, Notes on Basic Care at School (2009), Education and Health
Agenda (2010), Health Promotion issue of the Pedagogical Books # 8 (2013) - and
interviews were made with teachers and nurses. Regarding the documents, they showed
a discourse aiming at building a “new” access to integral education by “connecting”,
“widening” and “strengthening” actions and practices encompassing care and by
articulating Education and Health on several levels of education at public schools, the
effect of this being a broader development of students. From the analysis of the
discourse material brought by the professionals addressed, one can see that the
viewpoints of teachers and nurses range around two categories: definition of care in the
work of teachers (which is seen as rescue, social appreciation and broad training) and
definition of care in the work of nurses (understood as curing, instructing, educating,
diagnosing, solving problems, experiencing, and “informing so as to form”), with care
being the “strong bond” between both these fields, Education and Nursing, when it
comes to the PSE context. Outcomes suggest that the social representations of care in
the work of teachers and nurses within the PSE context relate to the body, and that the
body encompasses needs not only related to maintaining life but also to affection (moral
and conduct), serving as a basis for human integral development. Therefore, the idea of
care is connected to that of the school being a “purifying venue” where the body is to be
purified by means of a broad training received. Teachers and nurses are, for this reason,
responsible for the sacred right of education which is represented by educational
practices; practices that have an effect over the body and which educate it in the
practical sense, the sense of doing, and in the subjective sense, of being in the world.
According to the professionals we focused on, when school provides care to the body it
makes room for the full development of the student. It is the place where care and
education are provided for students in development who will end up coexisting,
exploring and acquiring knowledge and hence will be able to build a view of the world
and of themselves so as to become critical and active autonomous beings.

Key-words: Social Representations; Care; Health at School Program; Teachers; Nurses;
Rhetorical Analysis.
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RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo identificar, analizar y comparar las representaciones
sociales de atención en el trabajo de los maestros y las enfermeras que trabajan en dos
escuelas públicas de los colegios de la ciudad de Fortaleza, que se unió al Programa de
Salud Escolar (PSE). El marco teórico se basa en la Teoría de las Representaciónes
Sociales desarrollado por Serge Moscovici (2012), que trata en términos generales, la
construcción social de un conocimiento común desarrollado a través de los valores y
creencias compartidas por un grupo social y Teoría de la Argumentación propuesta por
Chaim Perelman y Lucie Olbrecht-Tyteca (2005). Para el desarrollo de la investigación,
se utilizó el análisis retórico, que se ocupa de entender un discurso, a través de sus
aspectos pragmáticos y semánticos, em la palavra que no tiene un solo significado, pero
puede tener diferentes significados, relacionados en su contexto. Fueron analizados
documentos para el PSE - Decreto n. 6286/2007, Folletos de Atencion Básica Salud em
la escuela (2009), Agenda de Educación y Salud (2010) y Promoción de la Salud, serie
pedagógica, libros, n.8 (2013) - y entrevistas con los maestros y enfermeras. En lo que
respecta a los documentos, los resultados mostraron, entre otras cosas, um discurso a la
creación del "nuevo" acceso a la educación integral a través de "conexiones",
"expansión" y "refuerzo" de las acciones y prácticas en materia de cuidado, sobre la
relación entre la educación y la salud, en varios niveles de la educación pública, lo que
tendría a contribuir para una amplia formacion educacinal de los estudiantes. El análisis
del material discursivo de profesionales destacados, que era la posición adoptada por los
maestros y enfermeras en torno a dos categorías: definición de las prácticas de cuidado
de los profesores (identificados como rescate, valor social y educación amplia) y
enfermeras (entendida como cura, instruir y educar, diagnóstico, resolución,
"experiencias", informe a formar), teniendo cuidado de "estrecho vínculo" entre estos
dos campos, Educación y Enfermería, el contexto de PSE. Los resultados sugieren que
las representaciones sociales de atención en el trabajo de los maestros y enfermeras en
el contexto de PSE se asocia con el cuerpo, que incluye más allá de las necesidades de
preservar la vida, las necesidades emocionales (moral y conducta), que son la base para
la formación integral del hombre. Por lo tanto, la idea de cuidado apunta la idea de la
escuela como "lugar de purificación", donde el cuerpo se purifica a través de una amplia
formación. Maestros y las enfermeras son, por tanto, responsables del sagrado derecho a
la educación, representado por prácticas educativas que se centran en el cuerpo, tienen
la función de educar lo en el sentido práctico de hacer y en el sentido subjetivo de estar
en el mundo. Para estas profesionales, la escuela al proporcionar cuidados para el
cuerpo, crea las condiciones para el pleno desarrollo del estudiante. Em la escuela se da
el cuidado y la educación de los estudiantes en formación, que allí , viven , exploran,
conocen, construyendo una visión del mundo y de sí mismos, constituyendose a sí
mismos como sujetos autónomos, activos y críticos.

Palabras clave: Representaciones sociales; cuidado; Programa de salud em la escuela;
profesores; enfermeras; Análisis retórica.

xii

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Distribuição Regional de Fortaleza.
Figura 2 – Evolução do Ideb da Escola A no período entre 2007 e 2013.
Figura 3 - Evolução do Ideb da Escola B no período entre 2007 e 2013.
Figura 4 – Os diferentes saberes na escola.
Figura 5 – Saúde e Educação lideram a mudança!
Figura 6 – Noção de cuidado segundo as professoras.
Figura 7 – Esquema da possível representação social de cuidado no trabalho de
professoras e enfermeiras.

xiii

LISTA DE ABREVIATURAS

ANPED – Associação nacional de Pesquisa de Educação
CEB – Câmara de Educação Básica
CEI – Centro de Educação Infantil
CNE – Conselho Nacional de Educação
DCGN – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
DCNEI – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
ECA- Estatuto da criança e do adolescente
EPS1 – Escola Promotora de Saúde
EPS2 - Educação Popular em Saúde
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC – Ministério da Educação
MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil
MS – Ministério da Saúde
OMS – organização Mundial da Saúde
OPAS – Organização Pan- Americana de Saúde
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais
PNPS – Política Nacional de Promoção da Saúde
PSE – Programa Saúde na Escola
RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
RLEPS – Reunião da Rede Latino Americana de EPS
SEM – Sistema de Ensino Municipal
SER – Secretaria Regional

xiv

SME – Secretaria Municipal de Educação
SUS – Sistema Único de Saúde
TRS – Teoria das Representações Sociais
UNESCO - Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância

xv

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Palavras destacadas dos objetivos do PSE, as origens e significados.

xvi

SUMARIO

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.4.1.
5.5.
5.6.
5.7.
6.

INTRODUÇÃO .............................................................................................
CUIDADO NO TRABALHO DA PROFESSORA E DA
ENFERMEIRA..............................................................................................
Concepções de cuidado: faces e interfaces entre Educação e
Enfermagem.....................................................................................................
O
cuidado
no
trabalho
de
professoras
na
Educação
Infantil..............................................................................................................
O cuidado no trabalho de professoras dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.....................................................................................................
O cuidado no trabalho de enfermeiras.............................................................
ANÁLISE RETÓRICA E O ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS.........................................................................................................
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS.....................................................................................
Contexto...........................................................................................................
Local onde foi realizada a pesquisa ................................................................
Escola A...........................................................................................................
Escola B...........................................................................................................
Sujeitos participantes.......................................................................................
Técnica de coleta de dados..............................................................................
Análise dos documentos .................................................................................
Observação.......................................................................................................
Entrevistas........................................................................................................
Técnica de análise de dados.............................................................................
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ......................
Apreensão dos significados de cuidado nos discursos oficiais do Programa
Saúde na escola (PSE)....................................................................................

17

Observando a prática.......................................................................................
O mar turbulento..............................................................................................
A escola: a bússola no meio do mar turbulento?.............................................
A escola pública de tempo integral: o encontro dos navegantes (professoras
e enfermeiras) ................................................................................................
Professoras e enfermeiras: navegando no elo entre Saúde e Educação...........
Perfil dos sujeitos.............................................................................................
Professoras da Escola A...................................................................................
Professoras da Escola B...................................................................................
Análise do Perfil das Professoras ....................................................................
Enfermeiras da Escola A e Escola B ..............................................................
Análise do perfil das enfermeiras....................................................................
Análise das entrevistas das professoras e enfermeiras.....................................
As posições defendidas por professoras e enfermeiras....................................
As representações de cuidado..........................................................................
CONCLUSÃO................................................................................................
REFERÊNCIAS.............................................................................................
APÊNDICES..................................................................................................

108
108
110

30
30
38
49
56
73
84
84
88
89
90
91
92
92
93
93
94
96
96

114
117
123
123
125
127
131
132
133
136
144
150
154
171

17

INTRODUÇÃO

Questões relacionadas à saúde no espaço escolar tem sido alvo de discussão e
atenção a partir do final do século XIX e da primeira metade do XX, como revela
estudo realizado por Monteiro e Bizzo (2015) sobre a obrigatoriedade de Programas de
Saúde dentro das escolas. Estes autores dividem o movimento que visou regulamentar e
a reger ações relacionadas à saúde na escola em duas vertentes: a primeira, referente à
higiene escolar, assimilou os pressupostos higienistas da época, principalmente após
1910, e buscou tornar a escola o local privilegiado para o desenvolvimento de práticas
que melhorassem as condições sanitárias das crianças, atingindo seu ápice em 1950,
quando a saúde escolar passou ser o grande propósito das instituições de ensino; e a
segunda, relacionada à incorporação da saúde nos currículos escolares, entendida como
conteúdo a ser trabalhado pelos professores e aprendidos pelos alunos, podendo assumir
três modalidades de ação: (1) aquelas relativas a temas específicos oriundos das
campanhas de saúde e que possuem caráter pontual, pouca articulação com os
conteúdos desenvolvidos na escola e necessitando da presença de profissionais da área
da saúde para a realização de atividades específicas; (2) as intersetoriais, que visam
articular educação e saúde, promovendo ações de caráter processual e contínuo, mas que
também prescindem da atuação de profissionais de saúde no âmbito escolar; e (3)
aquelas em que a saúde é incorporada nos objetivos e conteúdos escolares e é
desenvolvida pelos professores, gerando a necessidade da elaboração de documentos de
referência que orientem as decisões curriculares relacionadas ao tema da saúde e as
ações que serão efetivadas na escola.
Em estudo similar, Silva e Bodstein (2016, p. 1778), afirmam que Educação e
Saúde estiveram sempre articuladas e consideram que “questões referentes à saúde
surgem nas salas de aula com diferentes representações, por professores, alunos,
familiares, expressando preocupações com melhores condições de saúde e qualidade de
vida”. A partir de referenciais teóricos da promoção da saúde, os autores identificam
quatro fases no desenvolvimento da Saúde Escolar no Brasil, nos últimos 80 anos: (1)
modelo higienista e disciplinar, caracterizado pela tentativa de evitar doenças e
comportamentos sociais indesejáveis no ambiente escolar e cujo marco é a criação da
Assistência Médica ao Escolar, primeiro sistema oficial de saúde ligado à Secretaria de
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Educação do Rio de Janeiro, então Distrito Federal; (2) modelo biomédico
especializado, que perdurou até os anos de 1960 e é caracterizado pelo momento em que
altos índices de repetência e baixo desempenho inspiraram a criação de exames clínicos
no espaço escolar e os programas de saúde na escola passaram a ser vistos como
proposta importante voltada para romper com o fracasso escolar originado pela
desnutrição, como, por exemplo, o programa de Merenda Escolar; (3) modelo em que o
espaço escolar foi usado para abrigar equipamentos e serviços de saúde, tendo sido
criados, nos anos 1970, os Registros de Saúde, exames médicos oriundos da inspeção
periódica da saúde dos alunos e realizados nas escolas por equipes multiprofissionais
nas seções de Medicina Escolar para atender aos “problemas de aprendizagem”. Ainda
sob a égide desse modelo, na década seguinte, nos anos 1980, a Medicina Escolar
acabou sendo substituída pelas comissões mistas de Saúde, encarregadas de normatizar
atividades e critérios de saúde, e de Educação, responsáveis por desenvolver atividades
e critérios psicopedagógicos que deveriam ser encaminhados aos dois setores. Nessa
fase, “as ações entre os dois setores dentro do mesmo espaço físico não produziram
mudanças na direção de um compartilhamento intersetorial de planos, objetivos, metas,
recursos e resultados” (SILVA; BODSTEIN, 2016, p. 1782); (4) modelo de promoção
da saúde, quando foi proposto o rompimento com o modelo assistencialista dos
programas de saúde escolar, incentivando o envolvimento da comunidade escolar para
promoção da saúde e a aproximação mais articulada do Ministério da Saúde (MS) e
Ministério da Educação (MEC), apoiada em princípios participativos, democráticos e
públicos, por meio de ações intersetoriais.
É possível identificar semelhanças entre os dois estudos apresentados no que se
refere às duas vertentes identificadas no primeiro e às quatro fases do segundo: ambos
evidenciam surgimento e estabelecimento de Programas de Saúde nas escolas por meio
de ações intersetoriais como um marco significativo para a articulação entre Saúde e
Educação.
Monteiro e Bizzo (2015) consideram que é a partir de 1971 que o ensino de
temas relacionados à saúde adquiriu sustentabilidade legal por meio do Artigo 7º da Lei
n. 5.692 (BRASIL, 1971)1, na qual as ações de saúde foram estabelecidas por meio dos
Programas de Saúde nas escolas de primeiro e segundo graus, sendo suas diretrizes
1

Art. 7º - Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e
Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à
primeira o disposto no Decreto-Lei n. 869, de 12 de setembro de 1969 (grifado por mim).
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estabelecidas pelo Parecer n. 2.246, de 1974 (BRASIL, 1974). Tal parecer adotava a
definição de saúde formulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
“completo bem-estar”2, registrava que saúde era uma atividade pedagógica de todos os
momentos, referia-se à aquisição de hábitos “saudáveis” - isto é, hábitos relacionados à
higiene do corpo, atitudes e comportamentos – e tinha o indivíduo como único foco,
sendo este apontado como responsável pela própria saúde. Vigorando até os anos 1990,
esse documento ainda exerceu influência na definição de diretrizes de documentos
oficiais posteriores e balizou objetivos e conteúdos relacionados à saúde na sala de aula
(CONCEIÇÃO; COELHO; WESTPHAL, 1981, BAGNATO, 1990, MONTEIRO;
BIZZO, 2015).
Nos anos de 1980, a saúde na escola continuou a ser alvo de investimentos por
parte de políticas públicas governamentais e o trabalho educativo em saúde avançou por
meio “da incorporação de novas concepções teóricas da educação e da saúde, assim
como na diversificação de seu campo de atuação” (BRASIL, 2007, p. 7). O marco legal
a ser destacado nessa década é a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que
incorporou em seu texto o conceito ampliado de saúde elaborado pelo Movimento de
Reforma Sanitária Brasileira3 e instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo
é democratizar a saúde, assegurando o acesso integral, universal e gratuito dos cidadãos
às ações e aos serviços de saúde4. O SUS, através da Lei Orgânica da Saúde, Lei n.
8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990), concebe que a saúde é um direito
fundamental do ser humano e busca superar a noção de saúde como “ausência de
doença”, centrada apenas nos aspectos biológicos.
É na década de 1990 que começam a adquirir relevo as iniciativas concernentes
à Escola Promotora de Saúde (EPS)5, conceito cunhado pela OMS6 com o aval da

2

Monteiro (2012) explica que os programas de saúde desta época, adotaram os princípios da “educação
da saúde” que, de acordo com Mohr (2002), se refere a existência de um único tipo de saúde considerado
bom: “a saúde”.
3 “O termo “Reforma Sanitária” foi usado pela primeira vez no país em função da reforma sanitária
italiana. A expressão ficou esquecida por um tempo até ser recuperada nos debates prévios à 8ª
Conferência Nacional de Saúde, quando foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em
relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam
apenas o sistema, mas todo o setor saúde, introduzindo uma nova ideia na qual o resultado final era
entendido como a melhoria das condições de vida da população” (Disponível em:
http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/. Acesso em: 24 jan. 2017).
4 Ver: portalsaude.saude.gov.br.
5
Conforme explica Ippolito-Shepherd (2006 citado por CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014, p. 830)
as EPS são “estratégias de promoção da saúde no âmbito escolar e um mecanismo articulado de esforços
e recursos multissetoriais, orientados para o melhoramento das condições de saúde e bem-estar,
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Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) que propôs reverter o caráter biomédico e
assistencialista dos programas de saúde escolar e considerar que as interfaces da escola
com a sociedade e o compromisso desta com as condições de vida das próximas
gerações, estimulariam o desenvolvimento humano saudável e promoveriam atitudes
positivas para a saúde. As EPS, embora não tenham desenvolvidos novos saberes e
ações integradoras, sinalizou a necessidade de revisar e mudar os programas de saúde
escolar (SILVA; BODSTEIN, 2016).
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n.
9.394 (BRASIL, 1996) destacou a saúde somente ao se referir ao dever do Estado com a
educação escolar pública, que seria efetivado por meio de programas suplementares, tais
como material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, uma vez que os
programas de saúde haviam sido suprimidos (MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015).
No ano seguinte, em 1997, foram publicados os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) que, mesmo não tendo caráter obrigatório, deram relevância à
temática da saúde, definindo-a como um dos temas transversais do currículo e propondo
que a educação para saúde favorecesse o processo de conscientização quanto ao direito
à saúde e instrumentalizasse para a intervenção individual e coletiva sobre os
condicionantes do processo saúde/doença (PCN, 1997). O volume destinado aos Temas
Transversais apresentava perspectiva mais “alinhada aos pressupostos de Saúde
Coletiva, em especial às ideias de que a saúde deve ser entendida como um processo
(processo saúde-doença), determinado por condicionantes biológicos e pelos meios
físico, socioeconômico e cultural” (MONTEIRO; BIZZO, 2015, p. 419). Nesses
documentos, ficava evidente a relação entre as dimensões individual e coletiva da saúde
como diretriz para o ensino do tema.
Porém, é no ano de 2003, com a inclusão da Educação Popular em Saúde7 como
área técnica do Departamento de Apoio à Gestão Participativa, da Secretaria de Gestão
ampliando assim as oportunidades para um aprendizado de qualidade e o desenvolvimento humano
sustentável, para todos os integrantes das comunidades educativas”.
6 “A OMS criou a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde e publicou nas regionais, Guia sobre
Escolas Promotoras de Saúde. Na região das Américas, OPAS realiza, na Nicarágua, a 1ª Reunião da
Rede Latino Americana de EPS (RLEPS) e busca parcerias com agências da área da educação como
UNESCO, UNICEF e Banco Mundial para revisar os programas de saúde escolar” (SILVA; BODSTEIN,
2016, p. 1783).
7
“A EPS pode ser compreendida como um modo particular de reconhecer e enfrentar os problemas de
saúde mediante o diálogo com as classes populares, o respeito às suas culturas, o reconhecimento dos
seus saberes como válidos e tendo como substrato o corpo teórico da Educação Popular, formulada por
Paulo Freire no Brasil. [...] A EPS busca, além da construção de uma consciência sanitária capaz de
reverter o quadro de saúde da população, a intensificação da participação popular, contribuindo para a
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Estratégica e Participativa do MS, que o tema “saúde na escola” passou a ter espaço
institucionalizado e ações educativas foram desenvolvidas com o objetivo de colocar a
comunidade escolar e seu entorno como sujeitos e territórios de produção de cuidado
em saúde, promovendo a “ressignificação da escola, como espaço de construção de
territorialidades e subjetividades, no qual os sujeitos envolvidos se identificam,
interagem, refletem a respeito de suas vivências e constroem projetos de vida mais
saudável e cidadã” (BRASIL, 2007b, p. 7).
Três anos depois, em 2006, houve uma maior articulação entre MS e MEC,
tendo a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006c) defendido a saúde
como
produção social, complexa e de múltiplos determinantes [e] a
participação dos sujeitos envolvidos para dialogar com diversas áreas
do setor sanitário e outros do governo, de instituições privadas, não
governamentais e a sociedade como um todo. Entretanto, a PNPS
restringiu sua implementação com foco em ações de alimentação
saudável, práticas corporais/atividades físicas e ambiente livre de
tabaco (SILVA; BODSTEIN, 2016, p, 1783).

As discussões sobre a interface Saúde e Educação se intensificaram e foi
divulgado o documento oficial titulado “Escolas promotoras de saúde: experiências no
Brasil”, publicado no ano de 2006 pelo MS. Este documento faz um alerta sobre o
cenário brasileiro, onde crianças e adolescentes convivem com o aumento da violência,
gravidez precoce, uso de drogas ilícitas e outros problemas do campo das relações ou,
ainda, doenças e agravos relativos às más condições de vida. Diante deste cenário
negativo, relatos de iniciativas de experiências brasileiras em prol da promoção da
saúde na escola foram apresentados ao longo de 152 páginas, com o intuito de fomentar
o debate sobre a promoção de saúde e impulsionar a luta pela melhoria da qualidade de
vida da população.
De acordo ainda com esse documento, a interface entre Educação e Saúde tem se
configurado estratégica na Educação para superar impasses presentes na realidade
brasileira, procurando “fortalecer a capacidade do setor Saúde e de Educação para
promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de meninos, meninas,
adolescentes, pais, professores e outros membros da comunidade” [...] e “criar e manter
ambientes escolares físicos e psicossociais saudáveis” (BRASIL, 2006b, p. 11).
promoção da saúde” (AMARAL; PONTES; SILVA, 2014, p. 1548) .
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Para isso, o discurso oficial do EPS destaca que a valorização do ser humano de
forma integral, especialmente as crianças e os adolescentes por meio do estímulo das
aptidões e atitudes para a saúde, promove a autonomia, a criatividade e a participação
dos escolares e de toda a comunidade escolar, “no sentido de reforçar as condições
necessárias para que a temática da saúde passe a fazer parte da vida da escola”
(BRASIL, 2006b, p. 7). A escola é, portanto, percebida como um
espaço de grande relevância para a promoção da saúde,
principalmente quando esta questão se insere na constituição do
conhecimento do cidadão crítico, estimulando-o à autonomia, ao
exercício de direitos e deveres, às habilidades com opção por atitudes
mais saudáveis e ao controle das suas condições de sua saúde e
qualidade de vida (BRASIL, 2006b, p. 24)

No que tange ao compartilhamento das responsabilidades entre a Educação e a
Saúde, amplia-se o campo de atuação e de consolidação da cooperação técnica entre os
MS e o MEC, uma vez que é fomentada a ação educativa em saúde nos espaços
institucionais, tal como se encontra no discurso oficial sobre as Escolas Promotoras de
Saúde (EPS):
1- Disseminação da proposta das escolas como espaços de
desenvolvimento de ações de promoção da saúde; 2- Inclusão dos
temas transversais – ética e cidadania, consumo e trabalho,
multiculturalidade, meio ambiente, saúde e sexualidade no currículo
das escolas; 3- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro
de 1996, reforçou e ampliou os deveres das instituições públicas com
a Educação, basicamente com o ensino fundamental; 4- Produção de
material didático-informativo para professores, alunos e comunidade
escolar sobre temáticas de saúde (BRASIL, 2006b, p. 7)

As EPS se referem ao modelo de organização da escola que tende a articular
instituições e projetos da sociedade, oferecendo atividades que estimulem a construção
de conhecimentos sobre assuntos relacionados à saúde, calcado no empoderamento da
comunidade e no princípio de “que para aprender e se beneficiar dos investimentos da
escola, crianças e jovens precisavam ter boa saúde como pré-requisito para educação”.
Entretanto, “na prática, os avanços foram limitados para gerar novos saberes e ações
integradoras” (SILVA; BODSTEIN, 2016, p. 1783).
No ano de 2007, adquire relevo o Programa Saúde na Escola (PSE), ação de
iniciativa do Governo Federal, regulamentado por meio do Decreto n. 6.286 (BRASIL,
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2007b), que é uma proposta de política intersetorial e territorial e de articulação
horizontal que visa a integração de ações educacionais e de saúde mais abrangentes na
perspectiva de Política Nacional de Saúde na Escola. De acordo com o documento
oficial, o PSE é uma estratégia de integração da Saúde e Educação para o
desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras, cuja
finalidade é de “contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde”
(BRASIL, 2007b, Art.1º). São seus objetivos:

I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de
agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas
de saúde e de educação; II - articular as ações do Sistema Único de
Saúde - SUS às ações das redes de educação básica pública, de forma
a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes
e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e
recursos disponíveis; III - contribuir para a constituição de condições
para a formação integral de educandos; IV - contribuir para a
construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da
cidadania e nos direitos humanos; V - fortalecer o enfrentamento das
vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o
pleno desenvolvimento escolar; VI - promover a comunicação entre
escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre
as condições de saúde dos estudantes; e VII - fortalecer a participação
comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três níveis
de governo (BRASIL, 2007b, Art. 2º).

O objetivo precípuo do PSE é, então, consolidar no país um novo desenho de
atenção integral à saúde, que incorpore práticas do universo escolar e das unidades
básicas de saúde, enfatizando a atenção primária em saúde e a lógica do cuidado em
saúde. Tal desenho visa propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação
de redes de corresponsabilidade, uma vez que a articulação entre escola e Rede Básica
de Saúde é fundamental nesse contexto. A expectativa é que essa troca contribua para a
promoção da saúde, uma vez que o PSE
(1) trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação
ampla para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos; (2)
permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos
sistemas de saúde e educação com vistas à atenção integral à saúde
de crianças e adolescentes; e (3) promove a articulação de saberes, a
participação de estudantes, pais, comunidade escolar e sociedade em
geral na construção e controle social da política pública. (Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/. Acessado em 23/10/2016. Grifado por
mim.)
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Nesta direção, foram definidos cinco componentes do PSE:
(1) avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e
jovens que estão na escola pública; (2) promoção da saúde e de
atividades de prevenção; (3) educação permanente e capacitação dos
profissionais da Educação e da Saúde e de jovens; (4) monitoramento
e avaliação da saúde dos estudantes; e (5) monitoramento e avaliação
do Programa (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/. Acessado em
23/10/2016).

Segundo o modelo do PSE, a integralidade Educação e Saúde como um direito
das crianças, adolescentes e jovens deve ser garantida pela escola, entendida como área
institucional privilegiada que viabiliza encontros e diálogos entre profissionais das duas
áreas, indicando a possibilidade da produção de novos conhecimentos à comunidade
escolar, constituídos na convivência social, ou seja, por meio das relações favoráveis à
promoção da Saúde e Educação Integral, que compreende a proteção, a atenção e o
pleno desenvolvimento da comunidade escolar. No âmbito da Saúde, as práticas dos
profissionais incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos
indivíduos e dos grupos (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/. Acessado em
23/10/2016).
Dentre as estratégias do PSE, que se insere num contexto político, social e
econômico no qual políticas públicas educacionais têm sido implementadas
especialmente a partir dos anos de 1990, se encontra o incentivo à articulação
intersetorial das redes públicas de Saúde e Educação e demais redes sociais, o que
“propicia a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de
corresponsabilidade” (BRASIL, 2011b, p. 15).
Com este norte, o discurso oficial do PSE intensifica a possibilidade de
compreender a escola como um espaço potencial de transformação, uma vez que nela se
constroem conhecimentos e valores, e de promoção de cuidado, entendido como
cuidado integral, ou seja, que vai além, um cuidado que contribui para o
desenvolvimento social, que tem a ver com a ampliação dos espaços e das
oportunidades reais dos sujeitos para desenvolverem suas potencialidades. Verifica-se,
portanto, na proposta do PSE, um amplo processo de organização do campo
educacional e da saúde, que se apoia numa versão ampliada de cuidado, ancorada na
noção de cidadania, que tem sido capaz de estimular e gerar estratégias variadas e
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integralizadas, onde se destacam as crescentes exigências aos profissionais que
precisam ter habilidades inovadoras e criativas de intervenção social, valorizando o
lugar da qualidade, o único, o diferente.
Programas como o PSE representam experiências que constroem coletivamente
um saber que reflete a realidade vivenciada, servindo de referência para os sujeitos
sociais que assumem o protagonismo do cuidado de si, cuidado com o próximo e com o
meio ambiente (BRASIL, 2013). Conforme o discurso oficial constante no Caderno de
“Promoção da Saúde”8, o cuidado está “alicerçado na corresponsabilização da
comunidade educativa e de saúde em relação à garantia do direito ao cuidado integral e
não a partir de um discurso hegemônico e “normatizador” de práticas saudáveis”
(BRASIL, 2013, p.18). Essa afirmativa indica que há um caminho, um percurso a ser
trilhado, que estimulará novas relações entre os indivíduos, seus grupos e suas
organizações e isso inclui as novas relações entre os profissionais que atuam na escola,
mediados pela noção de cuidado à saúde, “cuidados na elaboração das situações de
aprendizagem para os estudantes que participam de atividades de educação integral na
escola” (idem, p. 13), cuidado que precisa estar centrado “no acolher, informar, atender
e encaminhar” (ibidem, p. 19).
Essas novas relações que vem ocorrendo no trabalho dos profissionais que atuam
na escola nas últimas décadas, indicam um movimento articulado e de diálogo entre
atores sociais com experiências e linguagens distintas, o que despertou meu interesse
em investigar o cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras no âmbito do PSE,
onde a escola é identificada como o lócus do cuidado em saúde. Destaco que os ideais
constituídos ali dão ênfase a um novo desenho de Educação, desafiando um processo de
trabalho que considera a integralidade das ações, o cuidado longitudinal9, como definido
por Baratieri e Marcon (2011), e o acesso dos escolares às ações específicas
desenvolvidas no contexto do PSE (BRASIL, 2009b).
Sabe-se que a intenção de cuidar sempre foi uma característica do trabalho do
professor, sobretudo na Educação Infantil, aparecendo nos documentos oficiais
referentes a esta etapa da Educação Básica de forma explícita, e do enfermeiro, cuja
8

Promoção da saúde. Série Cadernos Pedagógicos. (Disponível em http://docplayer.com.br/4688933Promocao-da-saude-serie-cadernos-pedagogicos.html. Acesso em: 24 out. 2016).
9
O cuidado longitudinal é uma relação que ocorre ao longo do tempo, que pressupõe ver a pessoa na sua
individualidade e como ser social. Uma relação duradoura entre profissional e usuário, acompanhando as
diferentes etapas de vida, conhecendo sua individualidade, o que viabiliza a elaboração de intervenções
mais eficazes, chegando à resolutividade dos problemas com maior rapidez (BARATIERI; MARCON,
2011).
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essência e especificidade da profissão “é o cuidado ao ser humano individualmente, na
família e ou na comunidade” (ALMEIDA, 2000, citado por FARAH, 2015, p. 2, grifado
por mim). Entendo, que o que se modificou ao longo do tempo foi como e para quê o
cuidado se destina em cada uma dessas profissões.
No PSE, o cuidado assume uma diversidade de enfoques e recomendações que
estão relacionadas ao contexto histórico e, em função deste, ao conceito de cuidado
admitido pela sociedade. Estes enfoques são resultantes de abordagens teóricas que têm
por objetivo orientar as práticas de Educação e Enfermagem nas escolas de acordo com
o que é considerado melhor em cada momento, o que é desejável ou preferível para o
orador (no caso o PSE), ou seja, em função daquilo que o Programa considera ideal.
Na perspectiva de articulação entre a escola e a unidade de saúde, em que esses
dois espaços estão interligados no mesmo local (a unidade de saúde é anexa à escola),
esta peculiaridade permite que o cuidado seja verificado diante das nuanças dadas pelos
diferentes profissionais, professoras e enfermeiras, que atuam em espaço físico tão
próximo, atendendo ao mesmo público (alunas e alunos da Educação Infantil e dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, o auditório).
O modelo proposto pelo PSE reitera a possibilidade de “compromisso” como
apontado pelo Decreto n. 6.286/2007, onde está clara a necessidade de fortalecer as
relações intraescolares e extraescolares. Este modelo aponta uma nova concepção de
atenção integral à saúde que provoca impactos na instituição escolar, implicando outros
modos de ver e estar em um mundo em contínua mudança.
Nesse contexto, assume centralidade a seguinte questão: que cuidado aglutina
esses dois campos, Educação e Enfermagem, no âmbito do PSE?
Partindo deste questionamento, a pesquisa aqui apresentada teve o objetivo de
identificar, analisar e comparar as representações sociais de cuidado no trabalho de
professoras e enfermeiras10 que atuam em duas escolas de Ensino Fundamental da Rede
Pública Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará e que aderiram ao PSE. A escolha
desse município deveu-se, prioritariamente, ao fato de ter alcançado significativos
progressos nas políticas educacionais11 nele implementadas e que visavam ao melhor

10

Na Educação, trabalhando com a faixa etária da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental e na Enfermagem há, no Brasil, apenas um pequeno contingente masculino, quase
inexistente no caso dessas profissões. O leitor e a leitora notarão que, conforme o contexto, preferimos
usar o feminino.
11Disponível
em:
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/educacao/prefeito-roberto-claudio-visitaescolas-no-inicio-do-ano-letivo. Acessado em: 09/03/2016.
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atendimento das necessidades das comunidades12.
É importante ressaltar que ao definir o cuidado no trabalho de professoras e
enfermeiras no âmbito PSE como objeto de estudo, não posso deixar de trazer outros
dados importantes que ajudam a compreender o contexto em que atuam estes sujeitos e
de afirmar que esta pesquisa se justifica especialmente quando levamos em conta que
cerca de 50 milhões de crianças e adolescentes, considerando as etapas de ensino
Infantil, Fundamental e Médio, estão acessíveis às ações educativas, promoção e
assistência à saúde no sistema educacional brasileiro (BRASIL, 2006). Ao focalizar o
PSE, que visa à integração e articulação entre Educação e Saúde, entendo que
professoras e enfermeiras, que se encontram envolvidas nas práticas de cuidado no
âmbito do Programa, associam diferentes significados a este cuidado e, portanto, às
práticas que o envolvem. Isso porque suas crenças, características pessoais e percursos
formativos e profissionais são construídos ao longo das suas histórias de vida,
influenciando suas maneiras de pensar e agir no trabalho.
Cabe ainda lembrar, que o cuidado tem sido importante aliado na consolidação
da identidade profissional de professoras e enfermeiras, caracterizando seu trabalho e
suas tarefas. Essas profissionais desempenham papéis historicamente femininos
marcados pela expressão cuidar de, que emana do contexto de suas práticas. Portanto,
estudar o cuidado requer entender o próprio cuidado e os sujeitos nele envolvidos:
enfermeiras e pacientes, professoras e alunos.
Como se vê, elementos históricos, culturais, individuais e sociais alicerçam o
conhecimento de um grupo sobre determinado objeto denominado “senso comum”, que
orienta e justifica suas práticas. As “teorias do senso comum” foram amplamente
estudadas por Serge Moscovici, que desenvolveu a Teoria das Representações Sociais
(TRS). As representações sociais são definidas como a síntese possível e provisória
sobre um dado objeto, num determinado tempo e espaço, no qual este objeto é integrado
à prática concreta do sujeito num movimento dinâmico, transformando-o e sendo
transformado por ele, de maneira individual e plural, já que a individualidade só se
constrói na relação com o outro (MADEIRA, 2001).

12

Implementado há 10 anos, o Programa de Alfabetização na idade Certa, por exemplo, melhorou os
resultados de desempenho dos alunos no Ceará. De acordo com dados do Ideb (2015), das 100 melhores
escolas públicas de Ensino Fundamental do país, 77 são cearenses, sendo as 24 do ranking também
pertencentes
ao
estado.
Fonte:
Seduc
(Spaece-Alfa).
Disponível
em:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/73-9-dos-alunos-tem-resultado-desejavel-naalfabetizacao-1.1704893. Acesso em: 18 janeiro de 2017.
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A TRS, desenvolvida por Serge Moscovici em 1961, se refere a um modelo
teórico que propõe conhecer e explicar a construção de um conhecimento leigo que tem
como ponto de partida um conhecimento científico. Moscovici (1978) afirma que a
reelaboração da ciência pelo senso comum, não vulgariza o saber científico, mas o
redefine a partir de outros critérios, de outros contextos de interpretação do real. São as
representações sociais que regem as relações que se estabelecem entre os sujeitos e
destes com o mundo. Segundo Madeira (2000, p. 239), “a representação social traz em
si a história, na história particular de cada um. Nas variâncias de sua estrutura estão as
particularidades de cada sujeito e, em suas invariâncias, as marcas do sentido atribuído,
por determinados segmentos ou grupos ou, por sua totalidade, dado um objeto”.
Conhecer os significados atribuídos ao cuidado no trabalho de professoras e
enfermeiras no âmbito do PSE possibilita analisar contextos, concepções, crenças de
cada profissional e de seu grupo de pertença e investigar quais valores afirmam e em
que sustentam suas preferências. O cuidado parece entrelaçar a trajetória profissional da
professora e da enfermeira, permitindo traçar as raízes de sua individualidade, a cultura
a que elas pertencem e como se apresentam como sujeito social. Por isto considero ser
imprescindível identificar as representações sociais de cuidado que circulam nesses
grupos, uma vez que essas representações orientarão suas condutas e práticas sociais
(MOSCOVICI, 2012).
Para nortear a pesquisa foram, então, elaboradas as seguintes questões de estudo:
O que professoras e enfermeiras sabem acerca da proposta de articulação entre
Educação e Saúde no âmbito do PSE?
Que cuidado professoras e enfermeiras dispensam aos alunos em seu trabalho no
âmbito do PSE?
Que valores, comportamentos e crenças são associados por professoras e
enfermeiras ao cuidado em seu trabalho no âmbito do PSE?
Com a finalidade de responder às questões propostas, foram construídos cinco
capítulos. Após esta Introdução, o segundo capítulo apresenta a revisão de literatura,
momento em que busquei discutir o conceito de cuidado e verificar que práticas de
cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras se aproximam, se afastam e se
intercruzam.
No terceiro capítulo apresento o quadro teórico por meio da Teoria das
Representações Sociais em sua abordagem processual, desenvolvida por Serge
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Moscovici e ampliada por Denise Jodelet (1990, 2001), articulada à análise retórica,
como proposto por Chaïm Perelman e Lucile Olbrechts-Tyteca.
O quarto capítulo trata do percurso metodológico, explicitando a abordagem
qualitativa, o lócus e os sujeitos envolvidos, os procedimentos e instrumentos que foram
utilizados na coleta e análise dos dados.
O quinto capítulo apresento a discussão e a análise dos resultados relativos às
representações sociais de cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras no âmbito do
Programa Saúde na Escola, tecendo relações entre os contornos do PSE e os aportes
normativo-legais acerca da saúde e educação no Brasil.
Na conclusão estão expostas minhas considerações acerca dos resultados
anteriormente apresentados.
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2. O CUIDADO NO TRABALHO DA PROFESSORA E DA ENFERMEIRA

Na literatura pesquisada, diferentes autores afirmavam que o termo cuidado é de
difícil conceituação, uma vez que é associado a uma progressiva relação entre sujeitos e
um ou mais profissionais, numa relação pautada na confiança e responsabilidade.
Sobre as profissões vinculadas à Educação e à Saúde, Dubet (2002) chama a
atenção para o movimento que constrói e remodela, incessantemente, as identidades
profissionais, os desenhos institucionais e as dinâmicas sociais que se definem e que
reconfiguram os modos de atuação nas esferas pessoal e profissional. O autor
caracteriza essas profissões como aquelas que remetem ao “trabalho sobre o outro” e
explica que esse tipo de trabalho, na origem, foi constituído como um programa
institucional, o qual se apresenta como um “tipo de relação com o outro”.
A partir desse pressuposto, busquei estudos sobre o cuidado no trabalho de
professoras e enfermeiras, tomando como base as relações dos profissionais na escola,
suas identidades construídas historicamente, como também estudos que consideram a
escola um local propício para o desenvolvimento de atividades de cuidado.

2.1. Concepções de cuidado: faces e interfaces entre Educação e Enfermagem
O cuidado tem sido definido como essencial ao ser humano que está inserido em
uma comunidade. Está presente em ações relacionadas à higiene, à alimentação, à
qualidade do ar que respiramos, à forma como nos vestimos, à maneira como
organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um determinado espaço.
Gargiulo et al (2007), Waldow (2010) e Guimarães (2013) concebem o cuidado
como um vínculo relacional, nascido por meio da relação que se estabelece entre quem
cuida e é cuidado, estando presente no cotidiano dos seres humanos e implicando
pertencimento e convivência. Waldow (2010) o caracterizou, ainda, como um fenômeno
existencial, porque faz parte do ser; relacional, porque só ocorre em relação a outro ser;
e contextual, porque assume variações conforme o meio que se apresenta.
O cuidado está presente nas relações interpessoais que são estabelecidas no
cotidiano de diferentes profissões, sendo o espaço estabelecido no exercício profissional
permeado por trocas desencadeadas em encontros de construção e reconstrução que
despertam a consciência para que, na sua prática, os sujeitos vivenciem novos modos de
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ser, sentir e conviver consigo e com o outro, tornando-se capazes de modificar o meio e
de significar e (re)significar sua história, resgatando sua autoria aonde ela parece
ausente (MOTTA, 2009).
Ao analisar o cuidado em Enfermagem, Waldow (2010, p. 36) se refere à
condição de prática feminina que o caracteriza e propõe o cuidado como resgate do
humano, tentando sensibilizar os profissionais, em especial os enfermeiros, para que o
compreendam em sua forma mais ampla, ou seja, conhecendo “suas fundamentações
filosóficas, suas origens, sua essência, seu desenvolvimento”.
Relacionado ao feminino, o cuidado também está presente na Educação,
especialmente relacionado ao trabalho de professoras que atuam com crianças. Em seus
estudos sobre Educação Infantil, Guimarães (2013, p. 38) afirma que “o cuidado é
compreendido como modo de conhecer a si, [...] no movimento de também conhecer o
outro e cuidar do outro”.
Em ambas as profissões, o cuidado tem forte ligação com proteção, espaço
privado e feminino, sendo fortemente marcado por uma dimensão instrumental e uma
dimensão afetiva, que permeiam as práticas cotidianas. Tanto numa, quanto na outra
profissão, verifica-se que “as mulheres imersas em seus ‘pequenos mundos’ (Heller,
1985), alienadas em uma relação de trabalho que lhes dificulta a construção de uma
identidade profissional e a transcendência da esfera privada, exercem atividades que
poderiam ser descritas como “cuidar de” (SIQUEIRA, 2003, p. 81). São profissões que
integram o cuidado no agir cotidiano, que envolvem habilidade técnica, atenção,
reflexão, contato e componente emocional, carinho e atenção ao outro (KRAMER,
2005).
O cuidado nas profissões da enfermeira e da professora oscila entre o
técnico/instrumental e o emocional na rotina e no cotidiano de suas atividades,
entendendo-se rotina como instrumento de controle do tempo e do espaço das atividades
e padronização das relações instituídas, que norteia, organiza e orienta, como definem
Barbosa (2006) e Proença (2004), e cotidiano como o espaço-tempo, onde acontecem
“atividades que se repetem sempre e, ao mesmo tempo, abre-se a possibilidade de
encontrar o inesperado, a inovação” (GUIMARÃES, 2013, p. 44).
De acordo com Pacheco (2002, p. 34) “o cuidar não implica desvalorizar a
ciência e a técnica, mas pelo contrário, utilizá-las para prestar cuidados globais à
pessoa”, o que também é apontado por Kramer (2005, p. 40), ao se referir ao trabalho de

32

professoras na Educação Infantil: “cuidar envolve uma habilidade técnica, mas, também
e especialmente, uma qualidade relacional, uma disponibilidade para as relações
interpessoais”. Formozo et al (2012, p. 125) parecem ampliar essas afirmações, por
considerarem que “cuidar inclui a realização de procedimentos técnicos aliados à
expressão de atitudes condizentes com princípios humanísticos, entre os quais a
manutenção do respeito, da dignidade e da responsabilidade entre as pessoas em
relação”.
Na Educação, o cuidado contribui para o encontro do aluno com o professor,
num sentido de diálogo, abertura e experiência compartilhada (GUIMARÃES, 2013).
Passos (2005, p. 30) refere-se a este aspecto firmando que “a natureza e identidade do
trabalho docente devem ser pensadas como vivência concreta de relações sociais”.
A formação da identidade do trabalhador docente é influenciada por diversos
fatores, por evocar a condição da complexidade das ações humanas com seus
significados construídos ao longo de suas trajetórias em constantes interações com os
outros. Sobre esse ponto, os estudos de Martínez, Valles e Kohen (1997) já mostravam
que o trabalho docente é uma prática que acontece entre pessoas, professor-alunocomunidade, transcendendo seu mero valor de uso. Assim, as relações múltiplas do
trabalho do professor, a interação constante, fazem com que tenha suas próprias
singularidades. O caráter “interativo” do trabalho docente condicionado às relações com
outros afetam à profissão, uma realidade que passou a ser questionada e analisada mais
amplamente a partir dos anos de 1980, por muitos autores tais como Franco (1998),
Nóvoa (1995), Esteve (1995), Codo e Gazzotti (1999), Tardif (2002) e Tardif e Lessard
(2005), sendo que estes últimos o definem como uma “atividade de interações
humanas”, uma atividade social que integra diferentes saberes construídos ao logo da
carreira profissional.
Compreender as especificidades do cuidado no trabalho docente é relevante para
o estudo das representações sociais, uma vez que “ensinar e trabalhar com seres
humanos, sobre seres humanos, para seres humanos” (TARDIF; LESSARD, 2005, p.
31) modifica profundamente a própria natureza do trabalho docente e a atividade do
trabalhador em relação ao outro na escola.
Conforme Gondra e Schueler (2008, p. 215), “o ofício docente, tradicionalmente
exercido por homens, membros de ordens e corporações religiosas, militares e por
intelectuais leigos, foi transformado com o ingresso das mulheres” e, nesse processo, a
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permanência de professoras no universo escolar ressignificou o olhar sobre o cuidado
nas práticas educativas cotidianas. A inserção da mulher na Educação, de acordo com
Micarello (2013, p. 215-6), “ao mesmo tempo que representou a abertura de um novo
campo de atuação profissional, com sua entrada no espaço público, as qualidades
exigidas para esta atuação remetem a papéis desempenhados pela mulher no espaço
privado”. “As professoras deveriam atuar nas escolas como atuavam em seus lares,
sendo aquelas extensão destes, o que evidencia um trânsito entre o habitus doméstico e
o habitus escolar, [...] o trânsito lar-escola [...] operação de transformar necessidade em
virtude, como apontado por Pierre Bourdieu” (MAIA, 2009a, p. 45).
Pesquisas realizadas por Silva (1993) acerca das condições de vida e de trabalho
das professoras apontaram que o gosto pelo ensino se funde aos cuidados familiares e
domésticos. Estas especificidades englobam, no caso das professoras de Educação
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde a presença feminina prevalece,
o cuidado com crianças pequenas pelas quais são responsáveis. Por esta razão, as
professoras acabam por assumir o papel de mães, de protetoras, que é mais forte que o
papel de professora (ALVES-MAZZOTTI, 2008b, 2009).
O cuidado, segundo Guimarães (2013), reiventa a educação, fortalecendo a
relação com o outro e ampliando sua experiência de mundo. Segundo esta autora, o
cuidado no processo de desenvolvimento do ser humano implica o conhecimento e a
atenção às necessidades do outro, que se estabelece nas vivências e nos embates
cotidianos nos diferentes níveis de ensino. “Requalificar o cuidado (de si e do outro)
implica

dar

consistência

às

funções”

dos

professores

na

rotina/cotidiano

(GUIMARÃES, 2013, p. 28).
Tanto Educação quanto Enfermagem têm sido desafiadas a se afirmarem como
profissões que buscam valorizar, em suas práticas, as relações de reciprocidade entre os
indivíduos, de cooperação e de confrontos entre si, articulados por diversos cotidianos,
nos quais a vivência é estabelecida por meio de momentos de construção e de trocas não
sendo, portanto, momentos triviais, rotineiros e mecânicos (DE ANGELO, 2013).
No âmbito da Educação, no cotidiano da Educação Infantil, o cuidado qualifica
o trabalho com as crianças pequenas. Arce (2002), e mais tarde Micarello (2013), fazem
uma breve análise do percurso da Educação Infantil na realidade educacional do Brasil e
afirmam que, inicialmente, o atendimento à infância foi marcado por um caráter
assistencialista e médico-higienista, influenciado pelos estudos de Pestalozzi e Froebel,
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que enfatizavam o papel da família e destacavam o papel da mãe e suas habilidades
naturais para executar as tarefas de cuidado. A ênfase aos dotes femininos, “teve
repercussões no modo como a docência, de modo geral, e a docência para a criança
pequena, em especial, foram constituindo uma profissão” (MICARELLO, 2013, p.
215).
Em sua pesquisa, Bonetti (2004) busca na pedagogia de Pestalozzi alguma
explicação para a desvalorização da professora de Educação Infantil: ele defendia que o
desenvolvimento da criança se dava de “dentro para fora”, tal como as sementes, e o
professor era comparado ao jardineiro, que providenciava as condições para a planta
crescer. Pestalozzi centralizava o papel do professor na mulher, tida como educadora
nata, devido aos seus conhecimentos empíricos e naturais, e ideal para a função porque
era movida pelo amor maternal.
Froebel também comparou a infância a uma planta que necessitava ser cuidada.
O jardim era o lugar aonde a mulher se apresentava como a educadora, a cultivadora e a
jardineira ideal, sendo sua missão cuidar da vida e apresentar o mundo à criança de
forma natural. Froebel fundou o Primeiro Jardim de Infância (Kindergarten) em 1840,
nome que ele encontrou para distinguir da palavra “escola”, pois, “esta traria o sentido
de se estar colocando coisas na cabeça da criança, ou seja, ensinando algo, e este não
era o propósito desta instituição” (ARCE, 2002, p. 66).
As formas como as ideias desses pensadores foram compreendidas pelos
profissionais e pelas instituições, com base no modelo materno, influenciaram, e ainda
influenciam, a representação social do papel das professoras de Educação Infantil e de
seu trabalho. Um exemplo disto, é o documento denominado “Atendimento ao préescolar/MEC-1977” que, ao se referir o que seria necessário para ser um educador da
pré-escola anuncia que bastava ser mulher, mãe, ter conhecimentos de psicologia do
desenvolvimento, nutrição e saúde para que exercer a função de orientadora, facilitadora
e/ou auxiliar, não sendo necessário ser especialista na área (ARCE, 2001; BONETTI,
2004). A profissão de professora, conforme Almeida (1998), adquiriu características
marcadamente femininas como fragilidade, afetividade, paciência, doação e cuidado. E
como o cuidado com crianças não fugia à imagem da mãe, o magistério representava a
continuação dessa missão/vocação. A docência feminina é, então, impregnada de
crenças referentes à condição de mulher-professora, de elementos simbólicos que
enfatizam atributos femininos socialmente construídos a ponto de considera-los
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inerentes à profissão docente (MAIA, 2009b).
Somente nos anos 1980 as professoras que atuavam na Educação Infantil
começaram a ganhar destaque, pois nessa década,

realizam-se estudos que procuram mostrar quem são os profissionais
que atuam nas instituições realizando o cuidado e a educação das
crianças, como o trabalho é organizado, evidencia-se através dessas
pesquisas a presença de hierarquias, entre os profissionais, manifestas
na execução das tarefas ligadas ao cuidado (mais ligado ao corpo) e
de educação (mais ligado a inteligência) e na exigência de formação
diferençada para executá-los (BONETTI, 2004, p. 42, grifado por
mim).

Nota-se que as tarefas das professoras ainda estavam orientadas pelo modelo
assistencialista-higienista e relacionadas a duas tarefas distintas: uma, ao cuidado com o
corpo e a outra, à educação para as quais eram necessárias formações diferentes para
realizá-las.
Atualmente, o binômio cuidar-educar é altamente evidenciado e a relação entre
esses elementos é considerada indissociável na Educação Infantil. Nos demais níveis de
ensino, o cuidado está implícito na atividade do professor e muitas vezes é identificado
como responsabilidade pela formação do aluno como cidadão consciente de seus
direitos e deveres (AZEVEDO; SCHNETZLER, 2005, MAGALHÃES, MAIA,
ALVES-MAZZOTTI, 2009).
No campo da Enfermagem, o cuidado está relacionado ao cuidado com o ser
humano, conforme Waldow (2010), e consagrou-se internacionalmente por meio dos
estudos de Jean WATSON e Madeleine Leininger. Watson evidencia a natureza
interpessoal do cuidado, na reciprocidade entre a enfermeira e o paciente com o objetivo
de ajudar as pessoas a atingirem um alto grau de harmonia com elas mesmas. Leininger
sustenta a ideia de que o cuidado é central para Enfermagem como disciplina e
profissão, sendo importante que a enfermeira compreenda as similaridades e diferenças
das pessoas na cultura (GEORGE, 2000).
No Brasil, a divulgação da abordagem do cuidado teve início com os trabalhos
de Zuleica Patrício e Vera Regina Waldow, na década de 1990. O interesse com o
cuidado como uma característica essencial na Enfermagem tem se expandido
gradativamente no meio acadêmico, com a produção de teses e dissertações que
anunciam a importância do cuidado e o colocam na posição de objeto central nas
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discussões (WALDOW, 2010).
Apesar de reconhecer a importância do cuidado na Enfermagem, Waldow
(2010) considera que ainda faltam estudos e pesquisas que revelem as perspectivas de
pacientes (seres cuidados), maneiras de cuidar e percepções de cuidado pela equipe
formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem (seres que cuidam). No
entanto, vale considerar os esforços atuais dos pesquisadores de diversas universidades
do Brasil que objetivam preencher essas lacunas. Tanto que a Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, em setembro de 2016, promoveu o ENFCUIDAR: VIII Simpósio do
Cuidar em Enfermagem e Saúde, agregado ao evento do 1º Simpósio de Internacional
do Cuidar em Enfermagem, ancorados no tema central do evento: “Autonomia no
processo cuidar/ cuidado na perspectiva do ensino, pesquisa e atenção ao usuário”.
Dois trabalhos importantes sobre o cuidado foram desenvolvidos por Collière
(1989, 2003). No primeiro, a autora resgata o valor social e econômico do cuidado
atribuindo a ele uma prática exercida pelas mulheres, sendo por isso invisível e
desvalorizado. O segundo, defende o cuidado como uma ação de ajuda ao outro, que
significa ouvir os pacientes, expressar sentimentos.
Waldow (2010) destaca a teoria de Jean Watson (1979) para quem os princípios
de cuidado se baseavam em cuidar de outro ser humano. Mais recentemente, a autora
sugeriu um caminho centrado no cuidado, “pautado por uma viagem ao self, ao
espiritual, deixando a compaixão e a esperança emergirem, possibilitando novas atitudes
em um novo sistema de saúde” (idem, p. 26). Como ela mesma explica, o cuidado está
presente nas profissões da área de saúde e em outras áreas relacionadas, como na
Educação, e não é diferente quanto ao objeto e ao sujeito do cuidado, mas sim na forma
como é expressado. Embora constitua um atributo para todos os seres humanos, na
Enfermagem o cuidado é caracterizado como “genuíno e peculiar”, porque abrange
todos os atributos que tornam a Enfermagem “uma disciplina humana e de ajuda”
(ibidem, p. 27).
O cuidado no campo da Enfermagem está voltado ao outro, consistindo “na
essência da profissão e pertencente a duas esferas distintas: uma objetiva, que se refere
ao desenvolvimento de técnicas e procedimentos, e uma subjetiva, que se baseia em
sensibilidade, criatividade e intuição para cuidar do outro ser” (SOUZA et al, 2005, p.
269). Portanto, como Baggio (2006, p. 11) registra, cabe aos profissionais de
Enfermagem atender às necessidades do outro “com presteza e solidariedade, mediante

37

ações e atitudes de cuidado realizadas para promover o conforto e o bem-estar
[conjugando] a integridade física e emocional num processo de troca entre cuidador e
cuidado”.
A noção fragmentada que envolve apenas cuidados assistenciais é ultrapassada
pelo “fazer-pensar, o cuidar, o educar, o gerenciar e o investigar no trabalho de
enfermagem” (PROCHNOW et. al, 2005, p. 585). A sociedade espera do enfermeiro
uma capacidade para enfrentar problemas, dialogar, propor e alcançar mudanças, ou
seja, gerenciar em Enfermagem, um processo que depende de uma ação cooperativa de
um grupo de pessoas. Nesta concepção, Spagnol (2005, p. 125) traz a compreensão de
que enfermeiros formam “um coletivo de sujeitos sociais, que estabelecem uma teia de
relações, tecida cotidianamente pelos seus profissionais (enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem)”. Como afirma Fontana (1998, p. 198): “[...] tecendo e
destencendo, constituímo-nos como profissionais”.
Ao longo da história, a mulher buscou, inicialmente, atividades compatíveis com
suas habilidades, assumindo profissões como professora e enfermeira, para as quais se
julgavam mais preparadas e também porque eram as mais aceitas pela sociedade.
Segundo Waldow (2010), a profissão de enfermeira tem característica
essencialmente feminina, pois o trabalho ao longo dos anos foi realizado, em sua
maioria, por mulheres. De início, a relação do cuidado não possuía nenhuma ligação
com as práticas de tratamento da medicina, era desenvolvida em nível doméstico e só
posteriormente se estendeu para os doentes da família e idosos. “As práticas de cuidado
se desenvolveram no meio feminino e se afirmaram como tal justificadas” (WALDOW,
2010, p. 26).
Na Educação, as mulheres encontraram no magistério a profissão “natural” para o
trabalho feminino, profissão compatível com o casamento e com a maternidade. Essa
afirmação evidencia que a inserção das mulheres no magistério foi marcada
historicamente por uma série de fatores externos que as levaram a exercer a profissão
docente e que até hoje marcam seu percurso pessoal e profissional (ALMEIDA, 1998).
Tanto a função da professora quanto da enfermeira eram, portanto, associadas a
características geralmente consideradas femininas, como atenção, delicadeza, meiguice
e creditando ao “cuidado” significados que nos interessaram analisar.
Na próxima seção abordarei o trabalho docente na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental e focalizarei o cuidado no trabalho das professoras
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nessas duas etapas da Educação Básica.

2.2. O cuidado no trabalho de professoras na Educação Infantil
O interesse pelo cuidado difundiu-se nos últimos anos, abrangendo diversas
pesquisas que se dedicaram a analisar o cotidiano da escola. A discussão teórica sobre o
tema é progressiva: debates e circulação de análises nos sistemas de Educação investem
com maior frequência no ensaio de alternativas para redimensionar o cuidado na escola.
Cuidar e educar, assistir ou cuidar, assistir e educar têm sido as associações frequentes
em diversos fóruns13 que enfatizam a importância desses aspectos para a Educação
Infantil.
Montenegro (2005) afirma que a falta de clareza em relação ao termo cuidado
pode explicar a mobilização em torno da temática. Ela considera que, atualmente, a
referência constante ao cuidado intensifica o debate e refina a discussão sobre o que é
cuidar, implicando em dar maior consistência à construção de conhecimentos próprios
sobre o tema no campo da Educação, particularmente na Educação Infantil. A autora
destaca, no entanto, que a assistência tem sido a face negativa do cuidado, o que suscita
uma revisão quanto à sua formalização e incorporação nas instituições, principalmente,
pelo setor público, cujos serviços oferecidos nessa etapa da Educação Básica ainda são
precários, contribuindo para a predominância do assistencialismo e relegando a um
segundo plano o redimensionamento do cuidado no cotidiano escolar.
Kramer e Rocha (2013) focalizaram o cuidado no trabalho docente com crianças
na escola em sua pesquisa e concluíram que, no Brasil, o cuidado apresenta trajetória
marcada por uma dupla origem, cuidar/educar, associadas a necessidades, aspirações
diferentes, próximas do que cada momento histórico construiu, reservou e atribuiu para
o que é ser criança e ter uma infância. A dicotomia cuidar/educar é associada, muitas
vezes, ao formato que as instituições voltadas às crianças pequenas foram adquirindo ao
longo da história. De fato, como registrava Montenegro (2005), até a década de 1980, o
termo usado para focalizar as especificidades do trabalho com crianças era “guarda”, e
só a partir de então passou-se a utilizar as expressões “cuidar” e “cuidado”.
No final dos anos de 1970 e início dos anos 1980, o Brasil viveu um período
marcado pelos movimentos políticos e sociais e o fim do sistema imposto pelo regime
13

São exemplos: Fórum Permanente de Educação Infantil, Movimento Interfóruns de Educação Infantil
no Brasil (MIEIB), Fórum Regional de Educação Infantil, GT 07 da Anped – Educação de Crianças de 0
a 6 anos, Núcleo de Educação na Infância, Rede Nacional Primeira Infância, entre outros.
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militar14. O caráter político e social que a Educação assumiu, reflete as influências
desses movimentos e fomenta discussões sobre os objetivos educacionais, que versavam
sobre uma escola para todos os níveis de escolarização, da Educação de crianças ao
Ensino Superior, considerando especificamente os aspectos relacionados ao ensino, ao
currículo, à gestão educacional e ao financiamento. Nunes (2000) assinala que, neste
período, foram organizadas, oficialmente, formas alternativas de educação e assistência
à criança pobre por meio das creches domiciliares e comunitárias.
Gohn (2009) se refere ao Movimento de Luta por Creches, como um importante
movimento que surgiu em São Paulo e Belo Horizonte, em 1979, que defendeu a creche
como direito e pressionou a expansão da rede de creches públicas. A autora relata que a
luta pela creche adentrou os anos de 1980, mas de forma diferenciada. Se anteriormente
era reivindicada a creche direta, construída e mantida pelo poder público, centrada na
figura da mãe, agora o movimento social por creches exigia as creches conveniadas,
centradas na criança. “Essa mudança explica o caráter educativo dado aos equipamentos
e o tratamento que as creches, do ponto de vista da educação, passaram a dar à educação
infantil de 0 a 6 anos, que deixou de ser um simples problema assistencial como foi
tratada nos anos 1960 e 1970” (GONH, 2009, p. 29).
Silva (2015) sustenta que o trabalho docente nesta etapa ainda não recebia
destaque especial, uma vez que não era considerada necessária uma formação específica
para atuar na educação de crianças pequenas e cita Micarello (2013, p. 216) para afirmar
que “o exercício da função de educadora seria dispensável, especialmente em se
tratando de crianças muito pequenas, que por sua condição de relativa imperícia
demandam, de modo especial, cuidados físicos e relacionais”.
Silva (2009, p. 67) ao focalizar o compartilhamento da educação e do cuidado da
crianças entre famílias e instituições educacionais, verificou que este era uma demanda
social importante e que implicava o reconhecimento de possibilidades para o
desenvolvimento e do bem-estar da criança e da necessidade das famílias de contarem
com “um lugar de guarda e cuidado em razão de sua condição de trabalhadores”.
Neste período, surgem também questionamentos sobre a função das creches e
pré-escolas, colocando em foco o que é educacional, o direito da criança e o direito da
mãe. É nesse momento que o cotidiano dessas instituições se tornaram um campo fértil

14

O governo comandado pelas Forças Armadas durou 21 anos, de 1964 a 1985.
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para diferentes estudos exploratórios que enfatizavam que o atendimento infantil era um
serviço educacional. Segundo Haddad (2006, p. 529),
possivelmente, esse novo conceito foi o embrião do que é chamado
agora de “educação e cuidado infantil”, o precursor de um modelo
moderno de socialização extrafamiliar com componentes profissionais
e educacionais, capaz de atender tanto às necessidades de cuidado e
educação da criança quanto às necessidades sociais, ocupacionais e
familiares dos pais. Com maior ou menor sucesso, o setor social
procurou responder a questões cruciais da vida moderna que o sistema
de ensino nem sempre se dispôs ou foi capaz de responder, como, por
exemplo, a atenção aos menores de três anos, a necessidade de
período integral e o envolvimento das famílias.

As discussões sobre cuidado e educação possibilitaram revisar essas duas ações,
cuidar e educar, de modo integrado, ainda que a raiz histórica, o contexto de pobreza e
do trabalho precário da mulher sustentem a representação de cuidado na Educação
como assistencial, relacionado a pobres, algo menos importante e de pouco valor.
O que ganhou destaque na década de 1980 foi o enfoque da criança como sujeito
de direitos, que começou a se cristalizar em decorrência da Constituição Federal de
1988 (BONETTI, 2004). As crianças consideradas sujeitos históricos e sociais,
produtoras de cultura, requeriam novas exigências em relação à formação dos
profissionais que atuavam na Educação Infantil, uma vez que se buscava romper com os
modelos assistenciais estabelecidos historicamente (GUIMARÃES, 2013). Conforme
registra Machado (2002, p. 37),
a consideração da criança como sujeito de direitos é o carro chefe de
toda mudança legal. Não são mais os pais, apenas, que têm direito a
uma instituição de educação infantil para seus filhos, gerando um
atendimento com vistas a substituí-los enquanto estão trabalhando. A
criança passa a ter direito a uma educação que vá além da educação
recebida na família e na comunidade, tanto no que diz respeito à
profundidade de conteúdos, quanto na sua abrangência. Por outro
lado, a educação, em complemento à ação da família, cria a
necessidade de que haja uma articulação entre família, escola e a
própria comunidade no projeto pedagógico da creche ou pré-escola.

Naquele momento, os debates continuavam em prol de mudanças na Educação,
ganhando espaço na Associação Nacional de Pesquisa em Educação (Anped) e
originando um grupo específico de trabalho sobre a Educação Infantil que, somado às
reivindicações dos movimentos da sociedade civil, passaram a contemplar na
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Constituição Federal de 1988, as responsabilidades pelo cuidado e educação no
atendimento em creches e pré-escolas.
A década de 1990 é marcada pela busca de novos enfoques para compreensão da
inseparabilidade dos aspectos do cuidado e da educação da criança, sendo uma
característica dessa década a rapidez das mudanças nas diferentes áreas da vida humana
(NUNES, 2001). Neste período, a discussão acerca das relações entre educar e cuidar é
intensificada, desenvolvem-se pesquisas que, levando em consideração a complexidade
da dicotomia, resgatam o papel da professora e os objetivos dessas instituições,
ressaltando a importância de se pensar numa abordagem que não se restrinja às ações
instrumentais do adulto para criança, mas que digam respeito à criação de práticas que
englobem “as duas dimensões, tendo em vista que não é possível educar, sem cuidar
não só no contexto do trabalho com as crianças pequenas, mas em qualquer espaço de
formação humana” (GUIMARÃES, 2011, p. 49).
Cerisara, Rocha e Silva Filho (2002) apontam em seu estudo, questões que eram
colocadas naquele momento, dentre elas, destacamos as que seguem: (a) se as
instituições de Educação Infantil fariam parte dos sistemas de ensino e não mais das
Secretarias de Saúde e assistência; (b) se estas instituições assumiriam um caráter
educativo, trabalhando de forma indissociável a educação e o cuidado das crianças
pequenas; e (c) se o professor da Educação Infantil deveria se espelhar no professor do
Ensino Fundamental ou teria uma especificidade. Considerava-se a complexidade do
cuidado e educação, ressaltando a importância de pensar esses aspectos na abordagem
que está além da acadêmica, compreendendo o desenvolvimento pessoal, profissional e
organizacional na função de cuidar/educar de crianças pequenas. Machado (1999, p. 8)
analisa que,

na década de 90, a exigência de um docente especialmente qualificado
e com nível de escolaridade mais elevado responder[ia] ao clamor de
democratização da educação e de melhoria da qualidade do
atendimento, os quais, por sua vez, potencializam-se quando são
associados ao reconhecimento da importância das interações crianças
e adultos.

A formação apoiada nessa concepção está presente em documentos que
promoveram a intensificação do debate em torno das atividades de cuidado e de
educação das crianças pequenas de forma indissociável e, dentre eles, a Política
Nacional de Educação Infantil (1994), que especificou a “função de educar e cuidar, de

42

forma integrada, a criança na faixa etária de zero a seis anos” (BRASIL, 1994, p. 19)
para os profissionais que atuam nessa etapa do ensino.
Micarello (2013) destaca a importância do documento “Por uma política de
formação profissional de Educação Infantil”, que foi elaborado em Belo Horizonte no
Encontro Técnico sobre Política de Formação Profissional da Educação Infantil, em
1994. Neste encontro, considerado um marco nas discussões sobre a necessidade de
integrar cuidado e educação no atendimento a crianças de zero a seis anos, especialistas
discutiram sobre o perfil necessário ao profissional que atuaria na Educação Infantil e o
local de sua formação. Segundo Azevedo e Schnetzler (2005, p. 4), “ao longo dos dez
últimos anos, a discussão sobre a necessidade de integrar cuidado e educação na EI tem
sido feita exaustivamente, tanto na literatura da área quanto em fóruns nacionais de
debates sobre educação”.
Em sintonia com as discussões da área, em dezembro de 1996, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996),
estabeleceu o vínculo entre o atendimento às crianças de zero a seis anos e educação. A
Educação Infantil passou a ser considerada a primeira etapa da Educação Básica, sendo
as creches designadas para as crianças de zero a três anos e as pré-escolas para as de
quatro a seis anos, consideradas instituições da Educação Infantil (GUIMARÃES,
2013). Com a LDBEN, esse período foi marcado pela integração das creches15 e préescolas aos sistemas de ensino.
Entretanto, para Nascimento (2007, p. 108), a LDBEN não diferencia a
especificidade do atendimento em creches e pré-escolas, situando a Educação Infantil
apenas como uma etapa da educação básica. A autora alerta que há o risco de
“desconsiderar as ações de assistência e cuidado pelo fato de privilegiar o educativo por
meio do viés da escolarização” e a criança, que deveria ser alvo de ações que envolvem
o cuidado/educação, “passa a ser vista como aluna mesmo que tenha três meses de
idade” (idem, p. 107). Ela afirma, ainda, que há uma contradição entre o perfil do
profissional de Educação Infantil preconizado pelos anteriores documentos do MEC e o
perfil apresentado pela LDBEN e explica que os primeiros contemplavam o binômio
cuidar/educar, enquanto o segundo é norteado por um viés escolarizante. Vale enfatizar
que a LDBEN dispõe em seu artigo 29 que ação educativa na Educação Infantil deve
15

A matrícula das crianças na Educação Básica só é obrigatória a partir dos quatro anos de idade, redação
dada pela Lei n. 12796, art. 6º (BRASIL, 2013). Antes disso, a frequência à creche era uma escolha da
família e uma oportunidade garantida pelo Estado.
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“complementar a ação da família e da comunidade” e ratifica, pelo menos sob a
perspectiva legal, que as instituições escolares não serão substitutas da família, o que
exclui a face assistencial.
Em 1998, o MEC e o Conselho Nacional de Educação (CNE) formularam as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que evidenciou a
preocupação com o atendimento às crianças de zero a seis anos. O documento
reconhece princípios éticos, políticos e estéticos importantes para a garantia da
cidadania, educação e cultura e define as instituições de Educação Infantil como as
creches, as pré- escolas, classes e Centros de Educação Infantil (CEI).
No mesmo ano, foi publicado o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI)16, que consiste “em um conjunto de referências e
orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação
de práticas educativas de qualidade” (BRASIL, 1998, p. 13). O documento considera
como relevante a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na busca por
uma ação integrada que relacione às atividades educativas os cuidados essenciais das
crianças e suas brincadeiras. Além disso, o Referencial pretende: (a) apontar metas de
qualidade; (b) contribuir para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de
suas identidades e sejam capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância
devem ser reconhecidos; e (c) contribuir para que possa realizar, nas instituições, o
objetivo socializador que caracteriza essa etapa educacional.
Nesse documento, o cuidado encontra-se assim explicitado: “cuidar da criança é,
sobretudo, dar atenção a ela como pessoa que está num contínuo crescimento e
desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às
suas necessidades” (BRASIL, 1998, p. 25). Por isso, faz um alerta sobre práticas que
privilegiam os cuidados físicos, partindo de concepções que compreendem a criança
pequena como carente, frágil, dependente e passiva, o que leva à construção de
procedimentos e rotinas engessadas que dependem da ação direta do adulto. E isso é
entendido como desrespeito à singularidade e individualidade de cada criança, pois
“essas práticas tolhem a possibilidade de independência e as oportunidades das crianças
de aprenderem sobre o cuidado de si, do outro e do ambiente” (idem, p.18).
Por outro lado, as concepções mais abrangentes sobre o cuidado se referem a

16

Este referencial foi publicado em três volumes: 1: Introdução; 2: Formação pessoal e social; 3:
Conhecimento de mundo.
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aspectos relacionados à proteção, saúde e alimentação, e isso inclui as necessidades de
afeto, interação, segurança e brincadeiras que estimulem a exploração e a descoberta. O
RCNEI enfatiza que essas ações são necessárias diante da situação vulnerável de boa
parte das crianças pequenas brasileiras, que enfrentam

um cotidiano bastante adverso que as conduz desde muito cedo a
precárias condições de vida e ao trabalho infantil, ao abuso e
exploração por parte de adultos. Outras crianças são protegidas de
todas as maneiras, recebendo de suas famílias e da sociedade em geral
todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento. Essa dualidade
revela a contradição e conflito de uma sociedade que não resolveu
ainda as grandes desigualdades sociais presentes no cotidiano
(RCNEI, 1998, p. 21).

A Educação Infantil passa a ter um papel importante no processo de formação do
indivíduo por ser considerada como o início da vida escolar, exercendo grande
influência no seu desenvolvimento, principalmente diante do cenário brasileiro que
oferece condições de vida precária a muitas crianças. Nesse sentido, o RCNEI define o
que é educar nesta etapa de ensino:

[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de
ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito
e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural. 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 (BRASIL, 1998, p. 23, grifado por mim).

Ao analisar o RCNEI, Guimarães (2011) observou que o documento evidenciava
desafios atuais no atendimento à criança na Educação Infantil e, dentre eles, a questão
do que é educar/cuidar, entendidos como delineadores do que é próprio do trabalho com
as crianças de zero a seis anos.
Alguns anos antes, Tiriba (2005) havia denunciado posições defendidas pelas
professoras que fazem parte das instituições de Educação Infantil e mostrou que ainda
era difícil para essas profissionais assumirem a função de cuidar como sendo algo
educativo:
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nos espaços de formação de profissionais que atuam junto à criança
pequena são rotineiras as polêmicas em torno das suas atribuições, em
especial quando se trata de professoras das redes públicas que, em
inúmeros casos, não assumem para si a função de cuidar, por entendêla como relacionada ao corporal e ao doméstico (TIRIBA, 2005, p.

3).
Como se vê, as dificuldades de abordar o tema no dia a dia das instituições
provocaram a elaboração de novos documentos, tanto pelo MIEIB17, em 2002,
afirmando que a educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos
complementares e indissociáveis, educar e cuidar, quanto pelo MEC, no ano de 2006,
que buscou garantir espaços, rotinas e relacionamentos seguros e afetivos com as
crianças, a saber: Política Nacional de Educação Infantil, pelo direito das crianças de 0 a
6 anos à Educação18, Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de
Educação Infantil19 e Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil20.
Esses documentos têm a finalidade de orientar planejamentos, condutas e ações em
torno do trabalho docente e das ações em torno da Educação Infantil.
No ano de 2010, o MEC definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica (DCNG) por meio da Resolução CNE/CEB n. 4 (BRASIL, 2010a)
onde foi evidenciado que cada etapa da Educação Básica é delimitada por sua finalidade
e fundamenta-se na inseparabilidade dos conceitos referenciais cuidar e educar, que
norteiam o projeto político-pedagógico, elaborado e executado pela comunidade
educacional21. Ainda no mesmo ano, o MEC publicou as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010b), cujo discurso aponta, de forma
geral, que as diretrizes deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a
organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua
integralidade e para isso o cuidado deve estar associado ao processo educativo.
A diversidade de termos empregados para conceituar o cuidado promove
diferentes entendimentos, pois essa variedade não é apenas uma questão semântica,

17

Ver: http://www.mieib.org.br/
Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pol_inf_eduinf.pdf.
19 Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf
20 Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol1.pdf
21
Art. 6º - 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; Art. 19. Cada etapa é delimitada por sua
finalidade, seus princípios, objetivos e diretrizes educacionais, fundamentando-se na inseparabilidade dos
conceitos referenciais: cuidar e educar, pois esta é uma concepção norteadora do projeto políticopedagógico elaborado e executado pela comunidade educacional.
18
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implicando em crenças que sustentam diferentes concepções na Educação de crianças.
Os estudos de Tiriba (2005, p. 3) revelaram que, de maneira explícita ou não, aspectos
de cuidar/educar estão presentes nas pesquisas acadêmicas ou documentos oficiais:

De fato, quando digo que estou cuidando de uma criança, posso estar
me referindo a ações que envolvem proteção física e saúde. Posso
estar, também, fazendo referência a atividades que complementam as
que a família cotidianamente lhe oferece, como colocá-la para dormir.
Mas, posso, ainda, estar falando de cuidados individuais que lhe
dedico, como atenção à fala, aos desejos, consolo, colo. Esta
diversidade de sentidos interfere e traz desafios aos que pretendem
atribuir funções distintas aos profissionais que atuam junto a crianças
de 0 a 6 anos.

Dieb (2007) também considera que muitos são os termos utilizados para referirse ao cuidar e educar, mais precisamente na articulação feita entre a postura do
professor e os elementos da situação pedagógica. Ele aponta quatro tendências a ela
relacionadas: (1) afetividade/aproximação, “se baseia na crença de que nada se
consegue na educação das crianças sem o amor e o carinho que lhes são devidos” (p.
275). Além disso, a afetividade é vista como elemento importante na aproximação entre
a professora e o aluno e, nesse sentido, o cuidar e educar passa a se estabelecer como
uma atividade de formação moral; (2) esforço/instrução, a relação com o cuidar e educar
está no modo como a professora se posiciona na sala de aula. Ela está sempre exercendo
atitudes de poder com o objetivo de fazer com que as crianças aprendam com sucesso;
(3) aprendizagem/transformação, diz respeito a tendência com que a professora cumpre
com prazer, amor e responsabilidade o papel que exerce na instituição, sendo estas
consideradas “ferramentas” importantes no compromisso que a educadora desenvolve
em relação à aprendizagem do aluno. Isso se dá no intuito de, assim como ela, os alunos
buscarem a transformação de suas vidas; (4) incerteza/experimentação, em relação ao
cuidar e educar, implica uma atividade pautada por um valor moral ou por um conteúdo
intelectual. O cuidado vem à tona atrelado a assuntos concebidos como importantes na
atuação profissional das professoras.
Autores como Khulmann Jr. (2001) e Sacchi; Almeida (2007) enfatizam que o
trabalho de quem educa e cuida abrange o acolhimento nas situações difíceis, orientação
nos momentos necessários, apresentação à criança ao mundo da cultura, da natureza,
das artes, das relações sociais, assim como nas atividades de brincar, observar a
natureza, ouvir e também nas atividades que envolvem alimentar, dormir, tomar banho.
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Ressaltam que sentir-se confortável e com segurança nos espaços/rotinas da instituição
escolar, inclui o que significa educar e cuidar de crianças pequenas.
Para Macêdo e Dias (2006, p. 5) acolher no universo infantil, implica atender a
criança de forma integral, considerando suas individualidades, compreendendo suas
manifestações emocionais. Além disso, para os autores é importante saber “agir sobre
elas, acatá-las como linguagem própria das crianças pequenas, dar e receber afeto,
proporcionar o desenvolvimento da autonomia, por fim, contribuir para a constituição
do eu da criança”.
Em seu estudo sobre os termos educar, cuidar e acolher como uma dimensão ética
na relação professor e criança, Leite e Carvalho (2015), afirmam que, na Educação
Infantil, os aspectos que estão relacionados ao cuidado e ao acolhimento são
prioritários. Estes autores apontam que tanto a educação e como o fazer pedagógico
junto às crianças pequenas não podem descartar as formas de cuidado/acolhimento, uma
vez que estes atributos são necessários para o pleno desenvolvimento das mesmas.
Portanto, os autores defendem a indissociabilidade entre o educar e o cuidar na primeira
etapa da Educação Básica.
O estudo de Guimarães (2013, p. 40) sobre as relações de cuidado na creche
contribui para repensar o que é cuidar na Educação, principalmente no que diz respeito
a cuidar/educar crianças de até três anos. Na busca de aprofundar a discussão em torno
do cuidado, a autora explica a dupla origem do vocábulo cuidar: cogitare, de origem
latina, tem o sentido de pensar e imaginar; e curare, também de origem latina, no
sentido de tratar de. Registra que não se pode compreender o cuidado como uma
habilidade mecânica, mas que “trata-se de algo da ordem do corpo, da emoção e da
mente, de modo integrado”.
Andrade (2008) defende o cuidado como prática social integrante do ato
educativo. Isso significa dizer que para compreender as relações mais diretas entre o
cuidado e educação, seria necessário incluir o significado social que esses aspectos
ocupam no contexto da Educação. De acordo com ela,

há de se considerar que os saberes delas (professoras e monitoras) são
construídos também nas relações sociais que envolvem o trabalho
educativo e de cuidado com crianças. Os indivíduos adquirem, ao
longo dos anos, os conhecimentos dos significados e símbolos sociais,
das orientações da vida em sociedade (ANDRADE, 2008, p. 193).
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O cuidado, conforme Dalbosco (2006, p. 18), poderia contribuir para a revisão
de educar, pois (a) o cuidado diz respeito a um modo prático do ser humano de agir que
envolve responsabilidade e um agir que não espera resultados; (b) o cuidado integra o
dia a dia e o mundo que envolve o questionamento acerca do sentido da vida e nessa
direção o educador ao exercer seu ofício, alcança o “âmbito do agir pedagógico”.
Portanto, o cuidado não está limitado à instrumentalidade, às restrições do presente, mas
a uma ação que projeta um horizonte.
Autores como Carvalho (1999), Abramowicz (2003) e Dieb (2007) defendem o
cuidado como objeto de estudo que está estreitamente vinculado ao trabalho
pedagógico, mas entendem que, embora relevante, o cuidado passa despercebido em
muitas pesquisas acadêmicas. Carvalho (1999, p. 235), ao se posicionar, considera a
importância do cuidado na natureza relacional das práticas docentes, ressaltando que
“há urgência da incorporação da reflexão sobre o cuidado nas pesquisas educacionais e
nos cursos de formação inicial e continuada de professores”. Para a autora, somente a
incorporação do cuidado nos estudos sobre a então escola primária levaria à sua
legitimação como conhecimento sistemático e, portanto, passível de crítica e reflexão.
Atualmente, as discussões sobre o cuidado ampliam a compreensão de sujeitos
em formação, crianças e mais tarde jovens, frente às condições de vida e de experiência
na sociedade. A escola se apresenta como um espaço social, onde os sujeitos se
encontram, se comunicam, produzem e compartilham seus anseios, dificuldades,
aprendizagens, significados e sentidos. Sobre esse aspecto, Silva (2009b) assinala que
os processos formativos da infância e as relações adultas do mundo do trabalho não são
distintos e merecem ser pensados de forma completamente relacionadas, pois trazem o
potencial de mudança, de crescimento e de aprendizagem de cada sujeito. Por essa
razão, Kramer (2005, 2013) ressalta que o cuidado com o outro deve se fazer presente
na Educação, independentemente do nível de ensino em que se está atuando.
Cabe ressaltar que o cuidado é uma palavra-valise22, possui inúmeras
significações dependentes das teorias adotadas para investiga-lo e que estão presentes
nas produções acadêmicas e nos documentos oficiais.
Na Educação infantil, o cuidado se destaca na relação cuidar/educar na formação
do indivíduo, não só por ser o início da vida escolar de uma criança, mas também por

22

Palavra-valise é aquela que possui grau de ambiguidade que comporta múltiplos assuntos
(MAZZOTTI, 2006).
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exercer grande influência no seu desenvolvimento afetivo, moral e intelectual. Nesse
sentido, foi possível perceber da leitura das produções acadêmicas empreendidas que
ainda prevalece a discussão sobre o que realmente seria educacional nas práticas que
envolvem aquele binômio.
Nos discursos oficiais analisados, o cuidado é identificado como atributo próprio
do ensino na Educação Infantil, não correspondendo a um deslocamento direto de
práticas domésticas para o ambiente escolar. Além disso, é enfatizado que escolarizar
não deve ser o objetivo desta etapa. Por outro lado, a face assistencial e o predomínio de
ações higienistas continuam presentes nas práticas de cuidado direcionadas as crianças,
o que sido denunciado como uma forma negativa de atendimento à criança. Diante
disso, verifico que há uma mobilização na busca de redefinir conceito e práticas de
cuidado na Educação Infantil.

2.3. O cuidado no trabalho de professoras nos anos iniciais do Ensino Fundamental
No que tange à etapa do Ensino Fundamental, o cuidado tem se constituído
como foco de atenção do ponto de vista de pesquisas educacionais recentes, uma vez
que a concepção do que é educacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental
encontra-se em crise e a convicção de que é preciso promover uma mudança na escola
tem contribuído para reforçar uma imagem bastante instável do papel dessa instituição e
sua influência na vida dos alunos.
Em sua pesquisa, Carvalho (1999, p. 51) verificou que a noção de cuidado era
compartilhada por docentes das primeiras séries do Ensino Fundamental e identificou
que cuidado era empregado por elas, apesar de sua dificuldade de compreensão, como
“empatia, carinho, respeito, atenção, proteção, compaixão ou compromisso com a
comunidade”, podendo significar “ora como fonte de super exploração, ora como amor
enaltecido como valor ético universal e ao mesmo tempo apontado como núcleo central
da subordinação das mulheres” (idem).
Com efeito, como dito anteriormente, ao longo da história, o cuidado esteve
ligado à proteção, ao doméstico, ao feminino e ao atendimento à criança pequena. É
possível que, por essa razão, nas outras etapas de ensino, o cuidado não aparecesse de
forma tão destacada, como na Educação Infantil, tendo, com o passar dos anos, sido
obscurecido, especialmente por conta do desprestígio que as ações de cuidado ganharam
no espaço escolar. Em sua maioria, estas ações tiveram como centro a transmissão de
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cuidados de higiene e primeiros socorros, bem como a garantia de assistência médica
e/ou odontológica. No entanto, vale enfatizar que a transição entre as etapas da
Educação Básica, de acordo com o discurso oficial, requer articulação sequencial que
assegure aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos
peculiares de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2010).
Em pesquisa desenvolvida por Rocha (2000), o autor afirma que a ação voltada
para o cuidado era concebida pelos professores como uma prática desvalorizada e sem
prestígio e, em alguns casos, realizada por outro profissional que não o professor. A este
caberia aspectos voltados a trabalhos que envolvessem conteúdos, principalmente e por
isso, tendo como objetivo aprendizagens específicas para o domínio de conhecimentos
básicos assim como a construção de conhecimentos que envolvem a expressividade, a
linguagem, a socialização. Porém, Lima e Grillo (2006) advertem que esse pensamento
centrado na aquisição de conhecimentos específicos seria um desrespeito à autonomia e
a falta de confiança na capacidade dos alunos, uma vez que não são consideradas as
dimensões humanas que compõe o processo ensino-aprendizagem. Aí incluído o
cuidado com o outro.
A partir da década de 1990, transformações significativas na Educação
brasileira ganharam espaço, gerando a busca de novos enfoques para compreensão da
prática e dos saberes pedagógicos relacionados ao conteúdo escolar a ser
ensinado/aprendido. Na perspectiva do Ensino Fundamental, o cuidado entrava na
escola para produzir uma maneira de conduzir-se, baseado na ação pedagógica que tem
procurado capacitar os estudantes de forma integral para que desenvolvam novas
competências e habilidades profissionais. O cuidado aparece, então, como parte daquilo
que é considerado pelos sujeitos como um bom trabalho pedagógico, ou seja, um
trabalho que aponta o caminho para entender os dilemas do presente, pois “cada geração
deve examinar e repensar, sob uma perspectiva privilegiada própria, as ideias que
moldaram sua compreensão de mundo” (TARNAS, 2000, p. 12).
Essas e outras reflexões promoveram discussões acerca das relações entre
cuidado/educação, sobretudo no que se refere à formação integral, ao relacionamento,
ao respeito à pessoa humana. Mas foi com a Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) que a noção
de cuidado encontrou sustentabilidade legal. Conforme exposto no artigo 1º: “A
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
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movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”
(grifado por mim), fica claro que a Educação é compreendida como a dinâmica de
ensinar e aprender que se constrói na relação com o outro, com o saber sistematizado e
na relação do sujeito com o saber dos escolares e os vínculos construídos nessas
relações. A escola, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, assume outras funções que
não as ditas de natureza pedagógica e é possível compreender que à função de repassar
conteúdos historicamente acumulados, somaram-se as ações de natureza higienista,
política, assistencial e compensatória.
Em suas pesquisas, Portilho (2010, 2015) defende que cuidar e educar devem
caminhar juntos para que o professor possa assumir o compromisso social que está no
cerne de sua profissão. Destaca que todo educador é um cuidador da mente, das
emoções e da formação, sendo, portanto, um cuidador e formador de atitudes de
cuidado. Propõe, também, o realinhamento do olhar sobre o cuidado, mais
especificamente com enfoque voltado para o cuidado com a mente, com o
desenvolvimento, com as emoções e com as relações entre as pessoas envolvidas. A
autora afirma que, na escola, o cuidado é compreendido como um ato de
desenvolvimento intelectual e estaria a serviço da reflexão, transformando o conceito de
aprendizagem “uma vez que nossa forma de pensar interfere e influencia a maneira do
outro pensar, expandindo o cuidado para a esfera intelectual” (PORTILHO, 2010, p. 8).
Para esta autora, o cuidado somente contribuirá de forma efetiva para a escola ao se
atentar que: (a) a criança vive corresponsabilidades em relação ao cuidado desde a tenra
idade, aprende a internalizar essas condutas, tornando o cuidado parte dela e não para
ela; (b) associar trabalho e cuidado, desenvolver a forma de compartilhar e coexistir; (c)
a criança e o professor são responsáveis pela aprendizagem e são corresponsáveis nos
mais diversos âmbitos dessa relação: “âmbito dos cuidados básico, da emoção, do
trabalho, da aprendizagem, da corresponsabilidade sobre a terra e seus seres, entre
outros” (idem, p. 11). Ela finaliza argumentando que o cuidado está atrelado à
oportunidade, seja entrelaçamento dos saberes, seja através de maior interação dos
alunos e professores com a comunidade, qualificando a articulação de cuidar e educar.
Como se vê, nesta etapa de ensino a diversidade de termos empregados para
conceituar cuidado também promove diferentes entendimentos, pois essa variedade
implica sustentar diferentes concepções.
O cuidado ainda permanece sendo alvo de investimentos por parte de políticas
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públicas governamentais e, neste cenário adquire relevância, a Resolução CNE/CEB n.
4, de 13 de julho de 2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). No
artigo 19, é reafirmada “a inseparabilidade dos conceitos referenciais: cuidar e educar,
pois esta é uma concepção norteadora do projeto político-pedagógico elaborado e
executado pela comunidade educacional” e inserido o termo acolher no artigo 23,
parágrafo único, que na etapa do Ensino Fundamental significa:
cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos
conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e
sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais
disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral, e
que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses
bens (BRASIL, 2010).

Face às exigências de refletir sobre a Educação Básica, no ano de 2013, o MEC
reelaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(BRASIL, 2013, p. 16), com o intuito de “problematizar o desenho organizacional da
instituição escolar que não tem conseguido responder às singularidades dos sujeitos que
a compõem”. Para tanto, de acordo com o discurso oficial, a escola precisa ser
reinventada, por meio de “processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos,
cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais,
laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de produção
e de vida” (idem). O cuidado remete à ideia de educar, ou seja,
cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar, apoiar, no
sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do
outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. Educar é, enfim,
enfrentar o desafio de lidar com gente, isto é, com criaturas tão
imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao longo de uma
existência inscrita na teia das relações humanas, neste mundo
complexo. Educar com cuidado significa aprender a amar sem
dependência, desenvolver a sensibilidade humana na relação de cada
um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, ante uma
situação que requer cautela em busca da formação humana plena (...)
cuidado é, pois, um princípio que norteia a atitude, o modo prático
de realizar-se, de viver e conviver no mundo. (BRASIL, 2013, p.18,
grifado por mim)

Quando esse discurso objetiva atender às necessidades singulares dos escolares e
também ampliar a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos,
percebe-se uma intenção que carrega consigo uma diferenciação daquilo que é oferecido
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na escola, por isso ela precisa ser reinventada. Porém, o meio pelo qual se pretende
atingir esse objetivo me leva a questionar a natureza da concepção de cuidado imbuída
nas referidas ações, projetos e programas do Governo Federal, uma vez que suas
formulações não são, necessariamente, de cunho escolar.
Essas e outras reflexões em torno do que é cuidado tomam conta de muitos
movimentos sociais e inúmeros comitês, jornadas, encontros e simpósios têm procurado
discutir as relações entre cuidado e educação, o respeito à pessoa humana e a
convivência em sociedade, incitando novos estudos sobre práticas de cuidado, formação
integral e construção de valores na sociedade atual.
Carvalho (1999, p. 90), por exemplo, elaborou uma revisão teórica acerca da
dimensão do cuidado na relação do professor nos anos iniciais do Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano) com os alunos e destacou que “pensar as relações de ‘cuidado’ na
sociedade brasileira implicaria estudar um conjunto de dinâmicas ligadas à família, à
infância, às relações de gênero, à escola”, associando o cuidado às práticas que
carregam as marcas culturais da família, infância, escola e universo feminino. Para o
autor, está bastante clara a vinculação do cuidado com a natureza relacional da atividade
docente.
Rossetti-Ferreira (2003) considera que o processo de cuidar/educar de cada ser
humano não é uma tarefa individual. O cuidado faz parte da Educação, sendo destacado
na primeira infância, se estendendo por toda a formação da criança, da sua infância à
sua velhice. A autora também afirma que o cuidado é associado aos elementos que são
oriundos da família, do espaço privado, da maternidade e da convivência humana e
enfatiza as relações com o outro e com o mundo como necessários para o indivíduo
sobreviver.
As situações envolvendo o educar, segundo Forest e Weiss (2003), estão
relacionadas às situações de cuidado, auxiliando o desenvolvimento da criança de forma
integral, valorizando elementos afetivos, emocionais e sociais. De fato, essa visão de
educação implica recolocar os processos educativos vinculados aos processos de
formação do homem e, conforme os autores, o cuidado vai além, abarcando a
multidimensionalidade de formação humana, que por vezes está relacionada a critérios
de melhoria de eficiência do ensino.
Mahoney (2004, p.14), por outro lado, entende que “o desenvolvimento da
criança se constitui no encontro, no entrelaçamento de suas condições orgânicas e de
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suas condições de existência cotidiana, encravada numa dada sociedade, numa dada
cultura, numa dada época”. O autor, ao considerar a importância da relação eu-outro
vivida no dia a dia, mostra uma relação ao mesmo tempo de acolhimento e de oposição,
ao afirmar que

o indivíduo inicia-se mergulhado no meio, necessitando dele para se
desenvolver e constituir-se como pertencente a um grupo de
semelhantes. Simultaneamente vive momentos conflituosos, opondose ao outro que lhe acolhe e nessa luta contraditória em que o outro
por um lado conforta, alimenta e acolhe e por outro lado, impede,
enquadra e limita (MAHONEY, 2004, p. 14)

Mesmo estando em lados opostos, é possível depreender que para esses autores
a Educação produz impactos afetivos, positivos ou negativos, na relação que se
estabelece entre os alunos/professores e os diversos conteúdos escolares desenvolvidos.
Tais impactos são caracterizados por movimentos afetivos de aproximação ou de
afastamento entre o sujeito/aluno e os objetos/conteúdos escolares. Como ressalta
Rodrigues (2001, p. 243), “educar requer o preparo eficiente dos educandos para que se
capacitem, intelectual e materialmente, para acionar, julgar, usufruir esse complexo de
experiências com o mundo da vida. Esta é uma responsabilidade a ser atribuída ao
educador”.
Nessa perspectiva, o cuidado está relacionado ao estímulo à aprendizagem,
despertando o interesse ou entusiasmo, que prescinde de uma relação afetiva, cativadora
e que faz parte do trabalho docente. Está presente nas interações em sala de aula,
construídas por um conjunto de variadas formas de atuação e que se estabelecem entre
as partes envolvidas, a mediação do professor em sala de aula, sua prática pedagógica,
sua relação com os alunos na escola, com a família e a com a comunidade.
Na escola, o professor busca contribuir para a formação integral do aluno e sua
integração no ambiente em que está inserido. A experiência docente no espaço e tempo
da escola, conforme Guimarães (2013), envolve nas redes das relações sociais “aspectos
micro e macro”, ações, gestos próximos à realidade dos sujeitos, docentes e alunos, não
sendo possíveis dissociá-los. Assim, “a posição professor-aluno” constitui-se por
definições sociais e históricas dos papéis e formas de agir de cada um, e se concretiza e
se transforma nas práticas sociais, na maneira de pensar, falar e agir das pessoas. Isso
significa compreender as relações mais diretas dos indivíduos, incluir o significado
social que cada um ocupa em relação ao outro.
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A escola se apresenta como um espaço social, onde os sujeitos se encontram,
se comunicam, produzem e compartilham seus anseios, dificuldades, aprendizagens,
significados e sentidos. A estreita relação entre cuidado e educação é resultado da
maneira como ao longo da história o atendimento à criança foi constituído em nossa
sociedade. Porém, esta concepção continua sendo questionada, com enfoques diferentes
para cuidado e para educação nas outras etapas de ensino. Para Waldow (2010, p. 178),
“o cuidado humano constitui um processo de empoderamento, de crescimento e de
realização da nossa humanidade”.
O conjunto dessas ideias aponta para um cuidado na perspectiva de viver
coletivamente, na forma do constante olhar para si e para o outro, o que necessariamente
implica em redimensionar os sentidos do cuidado na Educação, ante uma realidade
desafiadora, que inclui ações, gestos, movimentos, organização do tempo. Conforme
Passos (2005), pensar não apenas nos conteúdos trabalhados, mas a maneira de trabalhálos e os valores a ele associados são relevantes. A Educação é influenciada por diversos
aspectos, por evocar a condição da complexidade das ações humanas com seus
significados construídos ao longo de suas trajetórias em constantes interações com os
outros.
Sobre esse aspecto, os estudos de Martínez, Valles e Kohen (1997) mostraram
que é importante salientar que a relação entre pessoas, professor-aluno-comunidade,
transcende seu mero valor de uso. Assim, as relações múltiplas do trabalho do
professor, a interação constante, o cuidar e educar, fazem com que tenha suas próprias
singularidades.
Therrien e Nóbrega-Therrien (2009) propõem repensar alguns elementos
conceituais que envolvem os professores e alunos - atores da relação ensino e
aprendizagem - uma relação intersubjetiva: o sujeito numa função de professor
trabalhando com outro sujeito numa função de “aprendiz”. Primeiramente, os autores
indagam quem é esse profissional, para em seguida considerarem o que ele faz, ou seja,
“como sua práxis se molda a outro sujeito enquanto interação de sujeitos” (THERRIEN;
NÓBREGA-THERRIEN, 2009, p. 99). Indagam o que é educar, sobre o sentido do
outro, o educando, na relação intersubjetiva que é o trabalho docente. Discutem que a
atuação do professor reflete a dialética do saber e do fazer. O docente enquanto
educador vai além de um mero instrutor, mas um “formador de sujeitos situados no
mundo da vida onde estes hão de descobrir os múltiplos saberes e significados que

56

regem a vida desse mundo” (idem, p. 102). É sob o olhar do professor que as
necessidades do outro são percebidas e identificadas. Daí configuram-se ações em
resposta à necessidade do outro.
Para Tardif (2005, p. 31), compreender as especificidades da Educação se torna
importante, pois “ensinar e trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para
seres humanos” modifica profundamente a própria natureza do trabalho docente e a
atividade desse trabalhador. Nesse sentido, o professor sente a cobrança, tradicional na
profissão, que traz a expectativa de que seja um agente transformador da sociedade,
aquele que cuida e educa, e com isso sofre por não conseguir vivenciar as expectativas
em relação a sua prática pedagógica. Nessa via de reflexão, o cuidado nos anos iniciais
do Ensino Fundamental possibilita visualizar significados que estruturam a dinâmica
dessa prática. No entanto, vale destacar que as práticas de cuidado, embora
teoricamente marcantes no trabalho docente, integram-no ainda de forma contraditória e
sem lhe conferir legitimidade profissional.
Como se vê, o cuidado apresenta duplo sentido, um deles no campo da ação do
pensamento, reflexão, e outro no campo das relações, apresentando-se em atitudes de
relacionamento para com o outro. Nesse sentido e principalmente tendo como foco o ser
humano em formação no Ensino Fundamental, pode-se afirmar que cuidar abrange
aspectos cognitivos e afetivos e, portanto, apresenta muitos desafios. Afinal, como
definido na Resolução CNE/CEB n. 4 (BRASIL, 2010), a tarefa de cuidar e educar é a
fundamentação da ação docente.

2.4. O cuidado no trabalho de enfermeiras
Assim como na ação docente, o cuidado na atividade profissional das
enfermeiras é fundamental, sendo crescentes as discussões em torno do tema, como
atestam inúmeras pesquisas.
Backes et. al (2014) afirmam que o cuidado tem uma complexidade bem maior
do que tradicionalmente é conhecido e em suas pesquisas apontam a importância de
aprofundar os estudos sobre o cuidado em Enfermagem focalizando questões sociais
emergentes, que tornaram mais intenso o desejo de compreender esse cuidado para além
do saber/fazer tradicional e das práticas institucionalizadas. Estes autores destacam que
o cuidado nas práticas assistenciais de Enfermagem apresenta um caráter fragmentado,
e desviado de sua verdadeira essência e importância para o desenvolvimento do
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profissional.
Em 2014, Backes et al. ratificaram seu posicionamento, reafirmando que o
cuidar/cuidado da enfermeira é um fenômeno complexo, possuindo muitas
partes/dimensões que interagem entre si e que, neste processo sistêmico, em que as
diferentes partes/dimensões constituem a totalidade, o movimento é gerado e
dinamizado pela forma como estas interagem.
Da extensa literatura pesquisada, verifiquei que o cuidado no âmbito da
Enfermagem é caracterizado pela sua invariância e tem estado presente em toda a
história da humanidade, determinado por diferentes tendências que não se constituíram
a priori, mas que vêm surgindo das diferentes concepções de saúde e de sociedade
presentes no cotidiano, uma vez que há de se compreender que todo e qualquer processo
se situa no contexto em que está inserido.
Ao revisar as relações específicas do cuidado em Enfermagem, é possível
observar aspectos concernentes às condições mais amplas e estruturais da profissão e às
condições singulares que se referem ao modo de se pensar o cuidado, o ato em si do
cuidado, o encontro interpessoal, enfim os sentidos e significados associados a
expressão “cuidar de”.
Em Enfermagem, o termo cuidado aparece de forma destacada por ser
considerado um constructo teórico central da profissão, como afirmam Moura, Rabêlo e
Sampaio (2008). A Enfermagem é entendida como profissão “de ajuda”, constituída por
ampla variedade de elementos em sua composição e em sua prática, incorporando o
cuidar. Por isso, Oliveira et. al (2011, p. 841) consideram que “o cuidado ganha sentido
e contexto como ação intencional, institucionalmente localizada e socialmente
determinada”.
Em seus estudos, Waldow (2010) discute o modo de pensar o cuidado no
cotidiano da Enfermagem e sua produção incide principalmente sobre o cuidado como
possibilidade de encontro com o outro ser, o que também é contemplado por Noddings
(2003), para quem o aspecto fundamental do cuidado é a tentativa de compreender a
realidade do outro. Porém, Waldow (2010, p. 37) considera que “o enfoque de
Noddings dá mais ênfase ao aspecto relacional”.
Essa habilidade expressa no cuidado com o outro ser é influenciada por
diferentes fatores, como, por exemplo, a presença de modelos de cuidado na vida em
sociedade. Esses modelos são encontrados no cotidiano, na família, no trabalho e,
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segundo Waldow (2010), o cuidado estabelece um diálogo acerca do papel e da
importância do exercício de “cuidar de”, do relacionar-se com o outro.
Na pesquisa conduzida por Gomes e Espírito Santo (2013), o cuidado constitui
uma ação humana de ajuda mútua e abrange além da continuação da espécie, a
característica de direcionamento do ser cuidado por meio das capacidades humanas.
Portanto, consiste em uma forma de conhecer o outro ser, implicando
um estar-junto que, mesmo ao abranger a ciência biomédica,
redimensiona a técnica com vistas à potencialização das capacidades
humanas no sentido de expressão da própria essência do sujeito em
questão, que não rejeita o sofrimento e/ou a morte, mas extrai, destas
vivências, a consciência da condição humana de vulnerabilidade e a
capacidade do homem de ir sempre além dos limites das condições
objetivas (GOMES; ESPÍRITO-SANTO, 2013, p. 262).

De modo geral, o conjunto das ideias até aqui apresentadas, aponta para um
cuidado na perspectiva de se viver coletivamente, na forma do constante olhar para si e
para o outro, o que necessariamente implica em redimensionar o cuidado no trabalho de
enfermeiras ante uma realidade desafiadora.
Nascimento et. al (2006, p. 387) consideram que “o cuidado humano, (...) se
diferencia porque além do instinto de preservação e sobrevivência está ligado também à
racionalidade e sensibilidade.” De fato, o processo que envolve o cuidado, nesse
sentido, requer muito mais que conhecimentos de normas, técnicas e rotinas: exige
aptidão para sentir, perceber, valorizar conhecer e saber comunicar. Como explica, Silva
et al (2009), esse processo, assume o modo como se concebe o cuidar de si e o cuidar do
outro, no qual o indivíduo se desenvolve e, portanto, contribui para que o outro ser
também se desenvolva.
O cuidado em Enfermagem, de acordo com Silva e Damasceno (2005, p. 259) “é
um complexo de ações com vistas ao suprimento de necessidades circunstanciais das
vastas manifestações humanas dos pacientes”, pois cada pessoa responde singularmente
a determinado problema. Estes autores consideram que o cuidado seria tudo o que se faz
pelo e para o outro, e as ações que envolvem cuidar de buscam conhecer, interpretar e se
colocar no lugar do outro ser.
Para Mehry et. al (2003) “o cuidado abrange atos, procedimentos, fluxos de
rotinas, de saberes, ou seja, uma complexa trama que vai se compondo de forma
complementar, mas também de disputa”. Eles definem o campo de disputa como o lugar
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onde a enfermeira vive a tensão entre o trabalho com a equipe e o trabalho mais
individualizado, especializado, tendo como função prestar cuidado ao indivíduo sadio,
ou doente, à família e à comunidade, exercendo práticas para promoção, manutenção e
recuperação da saúde.
No que se refere à trajetória do cuidado em Enfermagem, pude observar que
diferentes significados foram tecidos ao longo do tempo. Manthey (2014) assinala que
vivemos um tempo de grandes mudanças e contradições e que de uma prática privativa
gerada nas casas dos pacientes, a Enfermagem passou a ser considerada uma prática de
cuidados da saúde criada em uma das instituições mais complicadas conhecidas da
humanidade. Nessa direção, Gomes e Oliveira (2005, p. 393) entendem que o cuidar em
Enfermagem ainda está enraizado “no cuidar realizado primordialmente pela família e
mais especificamente pela mãe, como forma direta de manutenção da vida individual e
coletiva e perpassa pelos momentos históricos definidores dos paradigmas de nossa
civilização”.
Na metade do século XIX, o cuidado seguia o modelo religioso que predominou
durante anos na prática de Enfermagem, marcado pelo caráter específico da religião
católica e das mulheres cristãs. Para Barreira (1998, p. 1) o cuidado estava “relacionado
à salvação das almas, o hospital era o local de trabalho, [...] mas também local de
morada, o que ensejava uma disponibilidade permanente para o serviço”. As
enfermeiras deveriam exercer suas habilidades de cuidado próximas do que já faziam
em suas casas, trazendo a marca do feminino, da compaixão, do respeito e da ajuda,
atributos primordiais, segundo as instituições religiosas. Cabe chamar a atenção para o
fato de que, nessa época, o ensino e a orientação da prática de Enfermagem não
obedecia a nenhum programa formal.
Vianna (2004, p. 93) concorda com Barreira (1998) que o cuidado era
considerado

uma

característica

do

universo

feminino,

“para

alguns

uma

responsabilidade natural, para outros, fruto da socialização das mulheres”, pois o
cuidado traz essa relação histórica e cultural ligada ao feminino. As pesquisas de Lopes
e Leal (2005) também mostram esse mesmo cuidado, aquele que resgata o espaço
doméstico, privado, particular, originado no interior das famílias e com estreita
proximidade com o fazer cotidiano. Seu significado engloba crenças, valores sociais e
subjetivos da mulher, além de estar relacionado a características e atributos da “mulhermãe” que, desde sempre, teve domínio sobre as práticas de saúde e educação. Moreira
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(1999, p. 10), assim como Barreira (1998), Vianna (2004) e Lopes e Leal (2005),
registra, por meio de seus estudos que “a enfermagem é uma profissão feminina por
excelência, por ter sido sempre o cuidado à saúde uma atribuição da mulher”.
Esse discurso revela um cotidiano das mulheres que exerciam a profissão, como
se a profissional de Enfermagem fosse sinônimo de “mulher-enfermeira”, como se suas
práticas de cuidar fossem práticas de mulher. Moreira (1999) relaciona a mulher à
castidade, à dedicação, à subserviência, à dependência, influências históricas e
socioculturais ligadas à constituição da Enfermagem e das atividades relacionadas ao
cuidado.
Waldow (2008) informa que os hospitais aonde as mulheres trabalhavam, eram
denominados xenodóquias (ali abrigavam estrangeiros ou peregrinos), nosocômio
(abrigavam enfermos) e orfanotrófio (para órfãos), instituições que possuíam
característica eclesiástica, tendo como objetivo o cuidado assistencial. Como ela
explica, por meio da prática cristã, as mulheres obedeciam, serviam, realizavam tarefas
e cumpriam as regras impostas e foram, ao longo do tempo, exercendo o cuidado, cuja
prática era desvalorizada pela sociedade, sendo vistas como algo inferior.
Com o passar do tempo, o cuidado associado à caridade, à religiosidade, à
vocação se rompeu diante do desgaste entre Estado, Igreja e os médicos. Lima e
Baptista (2000, p. 163) apontam que “as relações de poder dentro do hospital
começaram a sofrer inúmeras modificações, pois com a institucionalização da clínica,
estas passaram a ser estabelecidas a partir da prática médica, esbarrando no que
preconizava a Irmandade da Misericórdia”. Nesse momento, conforme os autores, se dá
o rompimento do modelo religioso de cuidado e surge a primeira iniciativa oficial de
criação de uma escola destinada a preparar enfermeiros e enfermeiras para os hospícios
e hospitais civis e militares no Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, a
Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras23, regulamentada pelo Decreto n. 791,
de 27 de setembro de 1890 (BRASIL, 1890). Lima e Baptista (2000, p. 199),
consideram que com esta criação tem início uma nova etapa no ensino de Enfermagem
no país.
Os anos de 1920 foram marcados pelo início da Primeira Guerra Mundial, fase
de baixa condição de saúde e moradia, pelo direito das mulheres de votar e de
23

Atualmente esta instituição é denominada Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e foi incluída desde a
Reforma Universitária em 1968 à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Fonte:
http://www.unirio.br/enfermagem/historia-da-eeap/historia-da-eeap. Acessado em 29/09/2015.
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exercerem uma carreira profissional. Para Manthey (2014) ser enfermeira era visto
como uma escolha possível, adequada e respeitável para as jovens que não queriam ser
professoras. Germano (1993) ressalta que novas escolas de Enfermagem surgiam em
toda parte e, no Brasil, o interesse em criar condições sanitárias adequadas ao
desenvolvimento urbano e social, contribuiu para isso. Assim nasce a Escola de
Enfermagem Anna Nery, fundada em 1923 por Carlos Chagas. Sobre a escola,
Kletemberg e Siqueira (2003) assinalam que, na literatura de Enfermagem, há vários
documentos que indicam esta ter sido a primeira escola a funcionar sob a orientação e
organização de enfermeiras, enquanto na Escola de Enfermeiros e Enfermeiras, o ensino
era realizado por médicos e supervisores.
Em relação ao cuidado no ensino da Escola de Enfermagem Ana Nery, Carrijo
(2012) afirma que seguia o modelo Nightingale24 e, portanto, a ação de cuidar antes
vista como uma atividade não sistematizada, um trabalho doméstico, sem
fundamentação teórica-científica, exercidas por pessoas leigas, por irmãs de caridade
sem nenhum preparo formal, passou a ser vinculada a profissionalização, o que exigiu
competências para o trabalho de enfermeira. Para Garcia e Nóbrega (2004), esse modelo
serviu de base para os modelos conceituais e teóricos sobre a Enfermagem no Brasil e o
cuidado ao doente. Corroborando com os autores, Medeiros et.al (2015, p. 519)
ressaltam que
Nightingale evidencia que a enfermagem é uma prática não curativa,
em que o paciente é colocado na melhor condição para a ação da
natureza. Nessa perspectiva, o foco do cuidado de enfermagem é a
higiene ambiental, conceito básico mais característico de seus
trabalhos. Nestes, Nightingale enumera as tarefas que o enfermeiro
deve realizar para assistir os indivíduos enfermos, e muitas delas são
relevantes até hoje (grifado por mim).

Tannure e Gonçalves (2008) acrescentam que as premissas do modelo
Nightingale baseavam-se na atenção à pessoa enferma e não na doença, em dar
importância às condições as quais o doente vivia e em perceber como o ambiente
poderia atuar sobre a saúde, por exemplo, o ar puro, a luz, a limpeza, a quietude e a
adequada dieta seriam elementos importantes para o cuidado ao doente e que uma boa
enfermeira deveria colocar o paciente nas condições necessárias para a natureza agir.
24

Refere-se à Florence Nightingale, pioneira no tratamento a feridos durante a Guerra da Crimeia, que
lançou as bases da enfermagem profissional com a criação, em 1860, de sua escola de enfermagem no
Hospital St Thomas, em Londres, a primeira escola secular de enfermagem do mundo.
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No entanto, os autores alertam que a prática profissional assumida pelas enfermeiras foi
desenvolvida com base em opiniões e conceitos já utilizados, do imediatismo, do
intuitismo, das ações não sistematizadas e centradas na doença e não na pessoa, o que
restringiu as ações da Enfermagem ao modelo mecanicista, situação que perdurou por
muitas décadas.
Manthey (2014) afirma que na década de 1930, a utilização dos hospitais para o
cuidado dos doentes aumentou. O trabalho estudantil passou a ser visto como vantajoso
e isso fez com que muitos hospitais recém-construídos iniciassem seus próprios centros
de treinamento. Com o passar do tempo, as enfermeiras recebiam salário e seu papel
acabou sendo legitimado. A autora explica que foi nessas circunstâncias que ocorreu a
mudança do local das práticas graduadas, da casa para o hospital, o que “realmente
marcou a primeira vez que a prática de enfermeira graduada foi submetida às regras e
regulamentos que existem em uma instituição burocrática” (MANHTEY, 2014, p. 16).
Nessa década, foram também destaques no mundo a má preparação das
enfermeiras para enfrentar a depressão de 1929 e seus baixos salários. Os empregos
estavam escassos, as famílias não tinham como se alimentar e muito menos condições
financeiras para cuidar dos seus doentes. O estudo desenvolvido por Manthey (2014,
p.16) apontou também que os hospitais estavam lotados e precisavam das enfermeiras,
as quais, por outro lado, não tinham condições básicas para se sustentarem. “Durante
esse período, muitas delas voltaram para os hospitais em suas cidades e pediram
trabalho em troca de casa e comida”.
No Brasil, como assinalam Santos et. al (2000), os anos de 1930 foram marcados
pelo movimento sanitarista e o surgimento da Enfermagem profissional. Freitas (1990)
ponderou que o processo de industrialização e o ritmo de urbanização existente,
impulsionaram o movimento da previdência social e a expansão dos programas de
assistência à saúde, ampliando a necessidade de treinamento de mão de obra de
Enfermagem e da modernização dos hospitais. Nesse período, o que ainda prevalecia
era um cuidado mais individualista, que priorizava aspectos práticos centrados no
hospital, na cura da doença do indivíduo, sem levar em conta o contexto.
A década de 1940, nos Estados Unidos, é assinalada pela necessidade da atuação
de enfermeiras treinadas no tempo de guerra, pelo surgimento do papel do técnico e dos
auxiliares em Enfermagem. Segundo Manthey (2014, p. 17), com a necessidade de
pessoas para realizarem simples cuidados e procedimentos técnicos, a Cruz Vermelha
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Americana projetou programas de treinamento, “um programa de um ano que preparava
as pessoas para prestar cuidados de enfermagem técnica, e o treinamento no local do
trabalho que preparava as pessoas para executar os tipos mais simples de cuidados”.
Mais tarde, os técnicos de Enfermagem encontraram um lugar permanente na
hierarquia do hospital, pois o conhecimento médico e o avanço tecnológico nos tempos
de guerra cresceram enormemente. Assim, “os cuidados prestados nos hospitais
mudaram rapidamente, especialmente na fragmentação de procedimentos complexos”
(MANTHEY, 2014, p. 17). No final desta década, atendentes e auxiliares exerciam o
cuidado direto com o cliente, enquanto enfermeiros desempenhavam funções
administrativas e burocráticas nas instituições.
No Brasil, os anos de 1940 foram marcados pela expansão da rede hospitalar,
pela necessidade de programas sanitários e pelo ensino profissionalizante. Para Baptista
e Barreira (1997, p. 37), “os cursos de enfermagem se assemelhavam aos cursos
profissionalizantes: não se exigia o curso secundário [...], embora as enfermeiras
formadas pela Escola Anna Nery ou por outras a ela equiparadas fossem consideradas
de nível superior”.
O que prevaleceu na Enfermagem até o final da década de 1950 foi a habilidade
manual e a postura na realização das técnicas, tendo as enfermeiras que usar técnicas
predeterminadas, adequadas para um fim específico. A formação das enfermeiras era
definida pela técnica, hierarquização de funções e da burocratização do hospital, tendo o
treinamento como modalidade de formação, que ocorria por meio de cursos rápidos e
descontextualizados.
A partir da segunda metade da década de 1950, algumas modificações
começaram a emergir induzidas pelos primeiros estudos sobre as teorias de
Enfermagem, que mais tarde lhe atribuíram “um paradigma mais interacionista e
humanístico, (...) ampliando para o ensino e pesquisa em enfermagem” (CARRIJO,
2012, p. 30).
Na década seguinte, o que ganhou destaque foi o conceito de profissionalismo,
evidenciando os esforços para definir a palavra profissional, baseada na preparação
educacional dos profissionais e a organização de princípios científicos que norteassem
as práticas de cuidado. De acordo com Manthey (2014, p. 21), “pelo fato de os
problemas de enfermagem e o problema de cuidar de pessoas doentes hospitalizadas
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frequentemente serem vistos como a mesma coisa, a agitação no ensino de enfermagem
tinha efeito poderoso no serviço de enfermagem”.
Pires (2007) apontou que a intensificação das discussões sobre a Enfermagem e
as práticas de cuidado de forma sistematizada procurava responder às exigências de
atualização dos enfermeiros, produzidas pelo desenvolvimento do Brasil. Em seu
estudo, destacou teorias relacionadas ao cuidado em Enfermagem. Em 1961, Ida Jean
Orlando propôs a Teoria do Processo de Enfermagem, na qual o foco era o cuidado das
necessidades dos pacientes. No mesmo ano, Wanda McDowell propôs a Teoria
Homeostásica, em que a medida do cuidado ao paciente se apresentava como um marco
conceptual. Em 1966, Joyce Travelbee apresentou a Teoria da Relação Interpessoal,
propondo o cuidar holístico, cujo foco está nas relações interpessoais com o propósito
de auxiliar o indivíduo ou a família a enfrentar a experiência da doença e do sofrimento
e encontrar significado nestas experiências. No mesmo ano, Lydia Hall expôs a Teoria
da pessoa, do cuidado e da cura, descrevendo que o cuidado individual podia ser visto
em três diferentes perspectivas: cuidados (o corpo), núcleo (pessoa) e cura (a doença) e
que os enfermeiros deveriam usar o pensamento crítico e o conhecimento para tratar um
paciente. É possível identificar, em todas essas teorias, a ideia de cuidado, sua relação
com o outro e a necessidade do preparo dos profissionais de Saúde. Sob esta ótica, o
final dos anos de 1960 seguiu imprimindo caráter científico ao cuidado presente no
fazer do enfermeiro.
George (1993) considera que compreender conceitos e definições são
importantes, pois modificam o modo de pensar, de saber e fazer Enfermagem e, além
disso, guiam o agir do enfermeiro no cuidar, atribuindo-lhe um valor social. Nessa
perspectiva, Pires (2007) defende que o modelo de trabalho em Enfermagem deveria
associar o conhecimento técnico–científico, aproximando teoria e prática e
acrescentando uma abordagem interdisciplinar. Porém, alerta que esse modelo ainda se
torna uma meta a ser alcançada.
O que ganhou destaque nos anos de 1970 foi a urbanização, o crescimento da
pobreza, da violência e, consequentemente, o aumento da demanda por Saúde Pública.
Essa década também foi marcada por promover a Saúde e bem-estar da população,
oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação.
Em setembro de 1978, em Alma Ata, foi realizada a Conferência Internacional
sobre Cuidados Primários de Saúde promovida pela Organização Mundial da Saúde
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(OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), tendo como foco
promover a saúde de todos os povos do mundo e diminuir as desigualdades sociais
presentes. As metas desta conferência foram propostas com a finalidade de que fosse
possível se chegar ao ano 2000 com melhores níveis de saúde mundiais e enfatizar a
saúde como direito e responsabilidade política dos governos, incluindo o
reconhecimento de que a saúde tem uma determinação intersetorial (PAIM; ALMEIDA
FILHO, 2000). No entanto, Campos (2011, p. 18) aponta que esta década não produziu
os resultados esperados e entre as razões que evocada estão a influência do modelo
médico hegemônico, tecnocentrado, os altos custos, o nível de preparação das
instituições formadoras, os instrumentos e o apoio necessário para a realização das
mudanças esperadas no “processo saúde-doença-cuidado”.
Conforme expõem Almeida et al. (2009), na década de 1980, foi enfatizada a
promoção da saúde em detrimento da concepção curativista, direcionada para
enfermidade, e o engajamento dos enfermeiros com as classes populares. Esse período
foi marcado pelos movimentos sociais e pela organização dos profissionais da saúde
contra o modelo de saúde vigente que resultaram na criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), que está traçado de acordo com os princípios da universalização do atendimento
à saúde, da integralidade do cuidado, considerando o indivíduo um ser integral e
inserido em um contexto social próprio. Sobre a criação do SUS, esses autores revelam
que:

Conseguimos em 1988, colocar na Constituição Brasileira o capítulo
da saúde, que veio sendo preparado e consensuado desde a 8ª
Conferência Nacional de Saúde em 1986. Assim, foi criado o Sistema
Único de Saúde, considerando a saúde como um direito universal,
gratuito, que garantisse a integralidade e que fosse de qualidade para
todos os brasileiros. (...) O Ministério da Saúde, os profissionais,
usuários e entidades representativas do setor saúde continuaram
discutindo a necessidade de se pensar e organizar um novo modelo
assistencial de saúde que de fato colocasse em operação os princípios
do SUS, e que não fosse centrado exclusivamente na doença, e no
profissional médico, priorizando só os aspectos individuais e
hospitalocêntricos (ALMEIDA et al, 2009, p. 749).

No fim da década de 1980, conforme apontam Cruz-Ortiz e. al (2011), na maior
parte dos países ocidentais, a crise dos sistemas de proteção social foi destacada e isso
incentivou a reinterpretação do cuidado familiar frente às falhas e limites da proposta
pública. Estes autores afirmam que “é a soma e a potenciação de todos esses fatores o
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que tem dado visibilidade e nova relevância ao cuidado como conceito e atividade”
(CRUZ-ORTIZ et al, 2011, p. 24) e discutem evolução da concepção de curar (cure)
para cuidar (care), e de sarar para recuperar-se. O cuidado baseia-se na vigilância para
.

com a saúde, devendo-se, portanto, promover, proteger e recuperar a saúde da
população. De forma geral, o cuidado “gera um movimento centrado na vida
independente e autodeterminada, o que implica que o objetivo do cuidado tem tido que
se entender e se diversificar a tantos âmbitos e apoios de acordo com as necessidades da
pessoa” (idem, p. 4).
Nos anos de 1990 a busca de novos enfoques para compreensão dos modos de
cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva da população foi enfatizada. É
um período em que surgem propostas, estratégias e modos de produzir saúde. Conforme
Paim (2003), nesse período permaneceram os modelos hegemônicos de atenção à saúde
e a vigência dos modelos assistenciais, médico-assistencial e assistencial sanitarista25,
mas também foram elaborados modelos assistenciais alternativos, dentre os quais Saúde
da Família, Integralidade da Atenção, Humanização da Saúde e Promoção da Saúde.
São suas palavras:

O sistema de saúde brasileiro continua garantindo a reprodução dos
modelos hegemônicos, ou seja, o modelo médico-assistencial
privatista (ênfase na assistência médico-hospitalar e nos serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico) e o modelo assistencial sanitarista
(campanhas, mutirões, programas especiais, ações de vigilância
epidemiológica e sanitária.). Ainda assim, percebem-se iniciativas de
construção de modelos assistenciais alternativos (PAIM, 2003, p.
163).

O Estado tornou-se o principal agente de Saúde e da Educação da população,
sobretudo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. No texto
Constitucional, tanto a Educação quanto a Saúde devem seguir as diretrizes de
universalidade, integralidade e equidade, que são mecanismos de promoção da
qualidade desses serviços. Por outro lado, como criticam Almeida et. al (2009), a
intensificação da discussão sobre esses princípios não foi suficiente para melhorar o
modo como estava sendo produzida a saúde, mesmo havendo descontentamento por
parte dos usuários a respeito da assistência que recebiam.
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De acordo com Paim (2003), configurou-se o modelo assistencial sanitarista no setor público,
correspondente à Saúde Pública que foi institucionalizada no Brasil no século XX.
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Gomes et. al (2010) destacam que muitas vezes a atuação do enfermeiro nem
sempre está direcionada exclusivamente ao atendimento das necessidades do paciente,
já que realizam ações não inerentes à Enfermagem. Ao analisar como os enfermeiros
cumprem suas atividades no âmbito hospitalar, os autores verificaram que os
enfermeiros assumiam ora tarefas de outros profissionais, ora outras puramente
burocráticas, o que os desviava do cumprimento de sua verdadeira atribuição.
Concluíram que o enfermeiro precisa refletir sobre a sua atuação profissional para que
esta não se torne mecanizada, sem vida e sem sentido.
Oliveira et. al (2011, p. 841) manifestaram interesse em relação ao cuidado em
Enfermagem, na medida em que a prática e as ações que o envolvem ganham
importância. Destacaram o duplo caráter assumido pelo cuidado em Enfermagem: “o
primeiro, enquanto ação legitimada pelo – e legitimadora do – conhecimento científico;
o segundo, enquanto construção da realidade e, nessa medida, como função da
experiência pessoal, da ação criativa e do conhecimento de base empírica”. Discutiram
sobre a qualidade do cuidado, ressaltando que as preferências de pacientes e da
sociedade como um todo também devem levar em conta: “(1) a ciência do cuidado à
saúde; (2) os valores e expectativas individuais; (3) os valores e expectativas dos grupos
sociais (suas representações)”. Partindo dessas ideias, os autores propuseram uma
problematização na adoção dos conceitos de necessidades básicas e de necessidades de
saúde para a constituição das bases epistemológicas sobre o cuidado de Enfermagem
que possibilite a orientação da ação profissional para seu atendimento.
Nessa direção, Sebold e Carraro (2013) ressaltam a importância de se olhar para
o cuidado em Enfermagem por ser considerado a própria existência ou o modo de ser da
profissão e apontam que é através do cuidado que a Enfermagem legitima sua prática,
que é marcada por um cotidiano com diferentes funções e responsabilidades.
Diante das inúmeras mudanças que vem ocorrendo no trabalho do enfermeiro e
no âmbito da Saúde nas últimas décadas é importante ressaltar que o cuidado tem sido
objeto de investigação de inúmeras pesquisas científicas e vem sendo discutido em
seminários e congressos nacionais.
O mapeamento da produção acadêmica na área da Enfermagem realizado por
Cruz et. al (2013) mostrou que no período de 2001 a 2013 houve um volume relevante
de dissertações e teses produzidas nas diferentes regiões do Brasil sobre o cuidado. A
respeito das instituições onde foram realizados os estudos, os autores afirmaram que a
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região Sudeste foi a que produziu mais pesquisas dentro desta temática (23,52%),
obtendo o segundo lugar a região Centro Oeste (8,18%), em terceiro a região Nordeste
(6,14%) e quarto a região Sul (5,11%). O Norte não teve nenhuma dissertação ou tese
produzida sobre o cuidado em Enfermagem neste período. De acordo com os autores, a
discrepância verificada se deve à grande desigualdade regional no país e má distribuição
de renda em relação à disponibilidade de programas de Pós-Graduação e recursos
humanos qualificados em nível de Mestrado e Doutorado ainda presente nos dias de
hoje.
Cruz et. al (2013) realizaram análise documental das teses e dissertações a partir
dos resumos disponibilizados e elegeram cinco categorias temáticas principais sobre o
cuidado em Enfermagem: (1) Cuidado de Enfermagem na Saúde Coletiva (7,16%),
evidenciando que este cuidado vai além do cuidado com paciente, buscando construir
um cuidado familiar a partir da solidariedade, da valorização da vida e da articulação
social; (2) Sistematização de Enfermagem (11,25%), onde foi verificada a possibilidade
de elaborar estratégias para dirimir as dificuldades apresentadas de origens adversas no
que se refere ao cuidado ao cliente/paciente; (3) Cuidado de Enfermagem com o
Paciente de HIV/AIDS (7,16%), são pesquisas tem como objetivo geral compreender
acerca da problemática da patologia; (4) Cuidado de Enfermagem à Criança (11,25%),
onde o cuidado é apontado como complexo, pois é necessário buscar elementos como o
contexto histórico, familiar, sócio cultural da criança para a equipe de enfermagem
elaborar uma atenção estratégica; e (5) Cuidado de Enfermagem ao Paciente
Psiquiátrico (8,18%), tema muito comum, relacionado à Reforma Psiquiátrica e sua
repercussão na assistência de Enfermagem ao cliente de saúde mental.
Silva et. al (2009) consideram que todas essas iniciativas encontradas nas
pesquisas instigam a investigar como está representado o cuidado na Enfermagem,
sabendo que o mesmo vai além de teses e dissertações, devido seu vínculo aos
Programas de Pós-graduação que representam a excelência do que é produzido em
pesquisa sobre várias temáticas abordadas.
Do ponto de vista das políticas públicas, o cuidado no contexto de ações
integradas vem ganhando espaço no Brasil e, como se vê, é tema que não se esgota,
assumindo grande relevância no meio acadêmico.
Ayres (2009) apresenta o conceito de cuidado como elemento mais definidor das
práticas que envolvem o campo de atuação do enfermeiro. O autor busca dialogar com
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os desafios atuais para (re)organização das práticas de saúde, os processos de trabalho,
que incorporam dimensões do saber e do saber-fazer, em certos contextos históricos e
institucionais, possibilitando um novo olhar para o cuidado, no sentido de responder às
exigências e aos desafios cada vez mais complexos que se colocam aos profissionais da
área.
Santos (2010) aponta que é necessária uma compreensão por parte do enfermeiro
que a educação é um processo social, histórico e que se dá ao longo do desenvolvimento
humano. E, por isso, os processos educativos que permeiam as práticas sociais de saúde,
institucionalizadas ou não, tem considerado as especificidades dos diferentes grupos
sociais, numa busca que envolve a troca de saberes e práticas. A autora defende que o
processo de cuidar integra saúde e educação, e o enfermeiro é o facilitador nas tomadas
de decisões, pois tem a função de preparar os indivíduos para o autocuidado e não para
a dependência.
Sayão (2010) revela os docentes que participaram de sua pesquisa afirmaram
que há cuidado na Educação Infantil, quando se referem a hábitos concernentes à
alimentação, à higiene necessária quando as crianças vão ao banheiro, por exemplo, e
aspectos relacionados sobre sua saúde, ao corpo dos meninos e meninas. Depreende-se
que, ao invés do professor se aproximar do cuidado em suas ações dentro da escola, ele
se afastou, introduzindo privilegiadamente ações que ele considera relacionadas ao
ensino/aprendizagem, como se o cuidado não fizesse parte desta tarefa. Portanto, o
percurso histórico das ações do professor na escola faz parte da construção do ideário
que os professores têm sobre seu papel e contribuem para a prática de encaminhamento
que problematizei em meu estudo.
Entendo que o cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras aponta sua
trajetória histórica e socioepistemológica, determinada por diferentes tendências que
não se constituíram a priori, mas que vêm surgindo das diferentes concepções de
cuidado presentes na realidade brasileira, uma vez que compreendo que todo e qualquer
processo se situa historicamente no contexto em que está inserido política e
culturalmente.
A Constituição Federal de 1988 ratificou o direito à educação como direito de
todos e dever do Estado, e associou a definição de saúde a uma série de direitos, como
os relacionados à alimentação, habitação, educação, renda, ambiente, trabalho, lazer,
emprego e liberdade, todos garantidos às pessoas, respeitando, portanto, princípios de
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universalidade e equidade. A saúde e a educação escolar como um direito social,
tornaram-se ativas para produzir mudanças nos modos de cuidar no contexto
educacional, havendo uma compreensão de que a escola é a formadora do indivíduo,
onde a igualdade de oportunidades será alcançada e que, para se aproximar disso, seria
necessário fomentar a igualdade social fora da escola e modificar a estrutura do sistema
escolar a fim de formar cidadãos, trabalhadores. Para isso é necessário desenvolver
novas relações e enfoques de ação no trabalho que é desenvolvido na escola.
A partir da década de 1990, ações integradas ganharam espaço no Brasil. O
estudo realizado por Silva (2014) a respeito do binômio cuidado/educação, mostrou a
possibilidade de concepção de uma escola onde se promovem “ações integradas”26 e de
“autocuidado”. O autor afirma que “a presença das práticas de saúde no cotidiano
escolar é relacionada com a proposta de construção da escola de qualidade, capaz de
garantir o pleno desenvolvimento do educando” (SILVA, 2014, p. 2).
A escola cada vez mais assume papel fundamental na formação e atuação das
pessoas em todas as áreas do convívio social e cumpre um papel decisivo na formação
dos estudantes na percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas públicas.
Há o reconhecimento de que as instituições educacionais devem preocupar-se com a
saúde e o bem-estar dos escolares, tema já expresso em vários documentos tais como o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990 (Brasil, 1990a); da
Organização Pan-Americana da Saúde (1995); da Oficina Regional da Organização
Mundial da Saúde (Opas/OMS), que lançou oficialmente a Iniciativa Regional de
Escolas Promotoras de Saúde (Brasil, 2006a) que norteia políticas públicas de educação,
saúde e justiça social, bem como a literatura especializada no tema; e o projeto
Promoção da Saúde, da Secretaria de Políticas de Saúde, cujo objetivo é promover a
qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, bem como reduzir a
vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e
condicionantes sociais.
Bressan e Medeiros (2014) consideram que Educação e Saúde, como políticas
sociais, são fundamentais para o desenvolvimento de um país. No exemplo do Brasil, a
autora destaca que tais políticas têm origem institucional comum, que demarcou a
organização de práticas normativas que atuaram a favor de um desenvolvimento
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Silva (2014) se refere às ações integradas para o desenvolvimento da promoção à saúde de escolares.
Ao fazer a aproximação das áreas de Educação e de Saúde, aponta uma ação intersetorial nessas áreas.
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pautado numa relação “atravessada” pelo higienismo e pela medicalização do fracasso
escolar e não na participação social. A autora afirma que os termos “saúde escolar” e
“saúde do escolar”, com o tempo, foram generalizados e passaram a nomear tanto
políticas como os programas de saúde que se concretizavam no âmbito da escola na
busca da integração das partes em um todo, movendo-se os saberes, construindo novos
entendimentos e possibilidades.
O cuidado sempre esteve, de alguma maneira, atrelado à relação Saúde e
Educação. Barbieri e Noma (2013) consideram que o PSE é o marco mais recente entre
as ações governamentais voltadas para educação em saúde na escola, sendo aderido por
diversos municípios brasileiros. De acordo com as autoras, o PSE é uma política pública
de caráter intersetorial e tem a finalidade de melhorar a qualidade vida da população e
enfrentar as fragilidades sociais, uma vez que é entendido como um impulso em direção
à construção de “um novo desenho de educação”, por meio da integralidade dos setores
Saúde e Educação.
É relevante destacar que a implementação do programa é uma ação que vem
tomando importância no cenário educacional e está ligada à tentativa atual de constituir
uma política educacional mais ampla, desenvolvendo ações que integram educação e
saúde, onde o cuidado com a saúde não está dissociado das atividades educativas,
“embora os procedimentos de cuidado possam exigir conhecimentos de áreas diferentes
daquelas que dão suporte às ações pedagógicas assim como ter um sentido atribuído
pelo grupo social no qual esse cuidado e essa educação ocorrem” (MARANHÃO, 2000,
p.122).
Nessa perspectiva, a escola não é uma instituição de saúde, mas neste espaço
podem ser desenvolvidas inúmeras ações de cuidado, entendido como prática intrínseca
ao exercício profissional de Saúde e Educação. A prática tradicional, centrada
exclusivamente na dimensão biológica e higienista, é superada por uma perspectiva
biopsicossocial, onde o cuidado modifica o processo de trabalho, implicando na
apropriação coletiva do desafio da construção de novas formas de enfrentar os
problemas e atender às necessidades em espaços como o da escola.
Acrescento que tanto a Enfermagem quanto a Educação respondem, enquanto
prática social, às exigências que se definem no todo organizado das práticas sociais,
econômicas, políticas e ideológicas e, portanto, essas exigências regulam o trabalho de
professores e enfermeiros, que tem como operador o cuidado com a saúde e a

72

aprendizagem do outro.
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3. ANÁLISE RETÓRICA E O ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Desde quando o homem pratica a
argumentação? Estaríamos tentados a
dizer: desde que comunica.
Philippe Breton, 2003

Para compreendermos a importância da análise retórica para o estudo das
representações sociais, é preciso expor a sua história, apresentar suas características e
aspectos ligados ao desenvolvimento da retórica na sociedade, na convivência humana.
O surgimento da Retórica nos remete ao Século V a.C., na Magna Grécia, hoje
Itália, quando os gregos inventaram a arte retórica com o intuito de defender causas
contra o tirano Trasíbulo, que se apossava das terras dos seus súditos. Portanto, a
Retórica nasce num contexto judiciário, mas foi na polis da Grécia antiga que ela se
desenvolveu de maneira plena, uma vez que se estendeu para o domínio da política,
quando foi instituída a democracia de Atenas, conhecendo seu auge na figura dos
sofistas, os mestres na arte de bem falar. Nesse modelo de democracia, qualquer assunto
na polis grega era resolvido por meio de debates e do voto público, prevalecendo as
habilidades de raciocínio, de discurso e a correta argumentação por parte de seus
oradores. É nesse contexto que tem origem as técnicas ou artes de convencer e
persuadir, usadas para a defesa de um ponto de vista.
Reboul (2004) considera que a Retórica possui quatro funções: a persuasiva, que
está relacionada à argumentação e à oratória, cujos meios para a persuasão podem ser de
ordem afetiva ou racional; a hermenêutica, que está relacionada à interpretação de
textos, onde é essencial a compreensão do não-dito; a heurística, vem do grego euro e
que significa encontrar, pois se utiliza da retórica não apenas para obter poder, mas
também para encontrar alguma coisa; e a função pedagógica, que ensina “a compor
segundo um plano, a encadear os argumentos de modo coerente e eficaz, a cuidar do
estilo, a encontrar as construções apropriadas e as figuras exatas, a falar distintamente e
com vivacidade” (REBOUL, 2004, p. 86).
Nesta perspectiva teórica, toma-se a argumentação como um dos elementos que
compõe a retórica e se constitui como espaço de trocas intersubjetivas, de negociação de
formas na convivência humana e de representação por meio da palavra.
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A retórica, como busca do conhecimento persuasivo, tem na figura de
Aristóteles seu marco. Para este filósofo, a retórica é própria de um contexto político,
pois no âmbito da política, na polis, é necessária para o exercício da democracia porque
nesta há a necessidade de deliberação.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apresentam que o objetivo da retórica seria
o de sustentar as opiniões do orador e fazer que estas fossem admitidas pelos outros.
Breton (2003) destaca que saber argumentar, ou seja, tomar a palavra para convencer, é
um dos meios mais importantes para os membros da sociedade se tornarem cidadãos,
uma vez que a competência de uso da palavra não é uma ostentação, mas uma
necessidade, pouco importando que as opiniões sejam argumentadas e não sejam apenas
verdades ou erros. Em outras palavras, pouco importa que as opiniões sejam falsas ou
verdadeiras, uma vez que a base da argumentação está na repartição entre as opiniões,
daí decorrendo a existência da retórica, incorporando seu contexto ao modelo
democrático.
Esse modelo democrático decorrente da arte de falar em público de modo
persuasivo, é o que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 4) nomeiam de objeto da
retórica antiga: “o estudo das técnicas discursivas que visam provocar ou a aumentar a
adesão das mentes às teses apresentadas a seu assentimento”. Na perspectiva desses
autores, orador e auditório se envolvem num acordo sobre valores, utilizando os
instrumentos de conhecimento que motivam a construção do universo de referência que
é compartilhado por meio da linguagem, na comunicação. Isso nos leva a compreender
que a argumentação é uma atividade comunicativa poderosa para fazer compartilhar
uma opinião, é baseada nas crenças do ouvinte e no que previamente existe na
sociedade. Por isso, não basta apenas falar, mas a quem se está falando. Segundo
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 73), a herança da retórica tradicional está na
importância de que todo discurso se dirige a um auditório:
Tanto o desenvolvimento como o ponto de partida da
argumentação pressupõem acordo do auditório. Esse acordo tem
por objeto ora o conteúdo das premissas explícitas, ora as
ligações particulares utilizadas, ora a forma de servir-se dessas
ligações; do princípio ao fim, a análise da argumentação versa
sobre o que é presumidamente admitido pelos ouvintes.
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.73)

Assim, na Nova Retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) evidenciam o
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caminho do diálogo com o intuito de convencer os membros do auditório, seja este
constituído por ouvintes ou leitores.
Para Breton (2003) a argumentação é um ato essencial da atividade humana. O
autor aproxima seu pensamento das ideias de Aristóteles, quando este afirma que a
argumentação é parte essencial da retórica. Segundo o autor, há três elementos
essenciais que definem o campo da argumentação: (1) argumentar é comunicar, uma
vez que implica a existência de parceiros e de uma mensagem, com uma dinamicidade
própria; (2) argumentar não é levar alguém acreditar a qualquer preço, mas agir sobre o
outro por meio da relação de comunicação; (3) argumentar é usar o raciocínio, uma vez
que propõe ao interlocutor razões para aderir àquela opinião. Essas definições
apresentam a ideia de argumentação vinculada ao ato persuasivo com a utilização de
técnicas próprias constituídas no discurso, convencendo, de forma sutil, o argumento
que vai provocar a adesão do interlocutor. Além disso, Breton (2003) mostra que na
retórica não se procura determinar se uma tese é verdadeira ou falsa, mas sim
influenciar outra pessoa por meio de uma boa argumentação.
Nessa direção, Reboul (2004, p. 48-9) apresenta os três pilares da boa
argumentação: (1) ethos, “o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança
no auditório”; (2) pathos, “o conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador
deve suscitar no auditório com seu discurso; e (3) logos, “diz respeito a argumentação
propriamente dita do discurso”. Ethos e pathos são direcionados à afetividade, a
primeira sendo caracterizada pelo autor como calma, comedida, duradoura e a segunda
como súbita. Cada um desses pilares exerce um papel fundamental que se complementa
numa interação complexa: o sujeito se comunica por meio da linguagem, institui um
acordo que é resultado dos conhecimentos, da familiaridade que o orador possui
antecipadamente sobre as teses que o auditório possa admitir como verdadeiras e que
durante uma argumentação constroem o espaço dos consensos.
Mazzotti (2008a, p. 94) explica que “não se trata apenas de palavras cujos
referentes se encontram no mundo, pois a linguagem opera os sentimentos, as emoções,
por meio de regras de composição”. Essa é a grande sintonia entre a Teoria da
Argumentação e a Teoria das Representações Sociais. É o que Perelman e OlbrechtsTyteca (2005) chamam de “lógica do preferível”, que atinge todo o tipo de raciocínio, e
defende a ideia de ser possível a inserção de juízos de valor na esfera racional e, assim,
compreende que na argumentação prevalece uma lógica dos valores, “do preferível”, a
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partir de diferentes perspectivas (lugares).
Sobre os preferíveis, Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p. 80) explicam que
“são, como o nome indica, o que as pessoas consideram melhor, bom, útil em uma dada
situação”. Os lugares dos preferíveis, premissas argumentativas, são um acordo entre o
orador e seu auditório que será desenvolvido por meio de um conjunto de processos de
ligação e dissociação de ideias. Quando se reconhece as características específicas do
auditório, isso contribui significativamente para o sucesso da argumentação. Nesse
sentido, identificar os argumentos contra ou a favor possibilita apreender, no discurso,
os valores presentes que são compartilhados pelo grupo, podendo ser apontadas suas
representações sobre determinado objeto. As representações compartilhadas pelos
grupos possibilitam que o objeto seja ponto de discussões.
Os lugares dos preferíveis podem ser classificados em seis. O primeiro é
o lugar da quantidade: compreende que alguma coisa é melhor do que outra por ter
uma maior quantidade. É o princípio de que um maior número de algo é preferível a um
menor número. Por exemplo, a ideia de que uma escola com mais instalações (pátio,
salas, refeitório, quadras etc) é melhor do que aquela com o menor número de
instalações.
O segundo é o lugar da qualidade: valoriza a qualidade da minoria, o
único, o diferente. Por exemplo, o discurso educacional de posse de recursos
necessários, se assenta no lugar da qualidade valorizando a originalidade, o
diferente e o único, suscitando a adesão da maioria que é precisamente o que
mais contradiz a diferença, a originalidade e a unicidade. Quando toda a gente
projeta os mesmos mecanismos, da mesma maneira, a Educação exige a
invenção de outra coisa. Um exemplo se encontra no documento “Promoção da
Saúde”, elaborado pelo MS em consonância com o PSE, que valoriza o lugar da
qualidade, evidenciado no trecho a seguir:

A intersetorialidade entre a escola e o serviço de saúde visa o
fortalecimento de prática de produção e promoção da saúde, a adoção
de um novo modelo de atenção à saúde e a consideração do espaço
escolar como ambiente potencial para a produção de práticas de saúde
(BRASIL, 2013, p. 49, grifado por mim).

Neste exemplo, retirado do documento, à escola, juntamente com as
iniciativas do PSE, é atribuída a responsabilidade de resolver questões que
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estão

muito

além da

possibilidade

de qualquer

instituição

o

fazer

individualmente, seja uma instituição de ensino ou outra qualquer, daí se
atribuir valorização ao novo modelo que articula as áreas da Saúde e
Educação.
O terceiro é o lugar do irreparável: amplia a situação de tornar o desejável
infinito no tempo, onde os efeitos, intencionais ou não, se prolongarão de forma
indefinida. Sustenta a ideia de que não poderá ser recuperado se for perdido, ou seja,
deixará de sê-lo caso se perca a qualidade da qual ele é possuidor. No trecho recortado
do caderno “Promoção da Saúde” e reproduzido em seguida, prevalece o lugar do
irreparável, ou seja, a certeza de que os efeitos se escoarão de modo que não haverá
volta:

A perspectiva aqui proposta é que o trabalho com questões de saúde
propicie uma reflexão sobre a organização social que vivemos na
contemporaneidade e como ela contribui ou prejudica a construção de
qualidade de vida. (BRASIL, 2013, p.11)

O quarto é o lugar da ordem: valoriza a superioridade do anterior sobre o
posterior. É o fundamento das competições. Por exemplo: as grandes invenções do
homem são valorizadas pelo lugar da ordem, como exposto no Decreto n. 6.286
(BRASIL, 2007) que instituiu o PSE:
Art. 4o - As ações em saúde previstas no âmbito do PSE considerarão
a atenção, promoção, prevenção e assistência, e serão
desenvolvidas articuladamente com a rede de educação pública básica
e em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, podendo
compreender as seguintes ações,[...]. (BRASIL, 2007, grifado por
mim)

O quinto é o lugar do existente: valoriza a única possibilidade, prefere aquilo
que já existe. Baseia-se na ideia de que o lugar do existente é o que entende a
superioridade do que existe, do que é atual, do que é real. Por exemplo, a frase retirada
do documento “Promoção da Saúde”, no âmbito do PSE: “Saúde é condição de
cidadania e mudança social [...]”. (BRASIL, 2013, p.7). A estratégia que já existe é
hierarquizada acima da estratégia que ainda não existe.
O sexto é o lugar da essência ou do típico: valoriza o que melhor caracteriza a
essência de uma categoria ou grupo. Por exemplo: quando se sugere um bom relógio, o
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lugar da essência sugere uma marca que o representa. O argumento de autoridade pode
ser também lugar de essência. Um exemplo também retirado do Caderno “Promoção da
Saúde” sugere que: “juntos, gestores e profissionais da educação e saúde podem
desenvolver ações efetivas de promoção de saúde e de prevenção de doenças e agravos
no território escolar” (BRASIL, 2013, p .11).
O papel desempenhado pelos lugares ou tópicos (topoi) é usado para assegurar o
acordo estabelecido com o auditório. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 131)
afirmam que “os acordos de que dispõe o orador, nos quais pode apoiar-se para
argumentar, constituem um dado, mas tão amplo e suscetível de ser utilizado de modos
tão diversos, que a maneira de se prevalecer dele apresenta uma importância capital”.
Portanto, os lugares, como pontos de partida do raciocínio na argumentação, constroem
um acordo, o preferível, que por sua vez se mostra em forma de dados do discurso que
visam promover a presença ou comunhão do auditório. Ao projetar o acordo da
audiência de um auditório, o orador utiliza certos recursos de persuasão.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 186) enfatizam o emprego das figuras de
retórica, afirmando que

desde a Antiguidade, provavelmente desde que o homem meditou
sobre a linguagem, reconheceu-se a existência de certos modos de
expressão que não se enquadram no comum, cujo estudo foi em geral
incluído nos tratados de retórica; daí seu nome de figuras de retórica.
Em consequência da tendência da retórica a limitar-se aos problemas
de estilo e de expressão, as figuras foram cada vez mais consideradas
simples ornamentos, que contribuem para deixar o estilo artificial e
floreado.

No entanto, as figuras de retórica foram ganhando importância uma vez que
foram sendo mais usadas na linguagem e não consideradas apenas um ornamento no
discurso, mas uma maneira de renovar e descrever os acontecimentos presentes na nossa
mente. Reboul (2004) explica que a figura é caracterizada como retórica somente
quando desempenha o papel de persuadir e afirma que a figura de retórica é funcional,
ou seja, assume um papel importante para facilitar a aceitação do argumento.
A abordagem retórica busca o entendimento da dimensão retórico-argumentativa
na apresentação dos dados de um discurso, derivando-se assim dos efeitos de escolha,
presença e comunhão. A figura de escolha sustenta a ideia de impor ou sugerir uma
escolha; a figura de presença ressalta a ideia de avivar a presença; a figura de

79

comunhão objetiva a identificação com o auditório. Dessa forma, por meio da
abordagem retórica evidenciam-se os significados conferidos aos objetos produzidos
pelo grupo de pertença dos sujeitos (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Na abordagem retórica se buscam os elementos de oposição nos discursos, nos
interesses e preferências implícitos. É, portanto, considerada uma via importante para as
representações sociais, uma vez que estas tratam da interação comunicativa entre
sujeitos e dos meios que cada ser humano utiliza para argumentar, lidam com valores,
que permeiam suas escolhas a partir de seus conhecimentos e experiências que
influenciam suas opiniões e refletem nas decisões futuras. As representações sociais no
interior dos grupos servem para elaborar a comunicação e a ação relativa a objetos que
manifestam controvérsias no interior de um grupo, ou seja, as representações sociais
caracterizam o pensamento dos grupos, uma vez que levam “em conta os pontos de
vista dos indivíduos e dos grupos pelo seu caráter de comunicação e expressão e seu
papel é assegurar a coexistência entre individualização e socialização, necessária para
compreender o dinamismo da sociedade e as mudanças das partes que a compõe”
(MAIA, 2015, p. 261).
Nestes termos, os conhecimentos socialmente elaborados, compartilhados e
vivenciados por professoras e enfermeiras sobre o cuidado em seu trabalho permitirão
conhecer os significado a ele associados, fatores que consideram conduzir um ensino
desejável e as expectativas que possuem em relação ao seu trabalho na escola. Adotar
esta perspectiva implica entender, conforme Jodelet (2001, p. 22), que a representação
social constitui “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, tendo
um objetivo prático e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social”.
Jodelet (1990) apresentou uma compreensão dos processos geradores das
representações sociais, anteriormente conceituados por Moscovici (1978), explicitando
suas características e fases, mostrando de que forma os mecanismos sociais interferem
na construção psicológica que constitui a representação e como esta elaboração
intervém no convívio social. Ao definir a objetivação, a autora sustenta a ideia de ser
como uma operação imaginante e estruturante que dá forma aos esquemas conceituais,
reabsorvendo o excesso de significações, procedimento essencial ao movimento da
comunicação, tornando concreto o abstrato. Sobre a objetivação, Billig (1991, p. 7)
afirma que “o termo refere-se especificamente à maneira em que as representações
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sociais transformam conceitos abstratos estranhos em familiares, experiências concretas
e, portanto, descreve a materialização de uma abstração”.
No processo de objetivação, Jodelet (1990) definiu três fases: a construção
seletiva, a esquematização estruturante e a naturalização. A construção seletiva se
relaciona ao processo pelo qual o sujeito se apropria das informações sobre o objeto,
preservando alguns elementos e ignorando outros. As informações são selecionadas
segundo regras sociais, culturais e normativas ditadas pelos valores, crenças do grupo
com o qual o sujeito convive.
Na esquematização ou formação do núcleo figurativo, a estrutura de imagem
reproduz, de forma visível, a estrutura conceitual, de maneira que propicia uma imagem
coerente e que explicita os elementos que constituem o objeto da representação,
consentindo ao sujeito assimilar de forma individual e em suas interações.
Na naturalização, os elementos do núcleo figurativo são concretizados,
cristalizados, fazendo-os representar a realidade objetiva, tornando o abstrato em
concreto, por meio da sua enunciação em imagens e metáforas, e pela percepção,
tornando-se assim realidade.
Jodelet (2001) sustentou que a representação é uma reconstrução expressiva do
objeto pelo sujeito, a serviço de suas necessidades e conveniência, o que provoca
discrepância em relação ao referente, que pode ser decomposto por meio de distorção,
quando as características do objeto são salientadas ou minimizadas; suplementação,
quando são atribuídas características ao objeto que este não possui; e, por último,
subtração, quando as características do objeto são suprimidas. Essas reconstruções são
fundamentais à análise do processo de objetivação.
Na ancoragem, a pessoa busca referências comparativas já conhecidas para
traduzir algo novo. Conforme Billig (1991, p. 7), a ancoragem “arrasta o indivíduo em
direção às tradições culturais do grupo, enquanto, ao mesmo tempo, incrementa aquelas
tradições”. Ancorar significa classificar, denominar, hierarquizar, concedendo valores
positivos ou negativos ao objeto que está sendo representado, comparando-o com
modelos preservados na memória dos sujeitos. O processo de ancoragem é dinâmico,
uma vez que é mantido enquanto preserva alguma coerência entre o que é familiar e o
que é “não familiar”. É um movimento de classificar e relacionar com outro objeto
familiar e integrado ao sistema de pensamento dos indivíduos ou grupos. Conforme
explica (2010, p. 62), “pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um
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nome ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De
fato, a representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação,
de alocação de categorias e nomes”.
A objetivação e a ancoragem são processos que ocorrem de forma simultânea,
interrelacionando-se e dando sentido à representação social, como o próprio Moscovici
(2010, p. 78) explica:
Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória.
A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida
para dentro; está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e
acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula
com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora
(para os outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo
exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é
conhecido.

Em suma, ancoragem e objetivação mantêm relação entre si, possibilitando a
construção de um modelo ou núcleo figurativo que traz na sua configuração uma
estrutura figurativa e simbólica (JODELET, 2001).
Mazzotti (2008a, p. 8) explica que os núcleos figurativos das representações
sociais são constituídos por metáforas e metonímias que têm papel organizador das
práticas de um grupo social, ou seja, “se o núcleo das representações sociais é
figurativo, resultado de processos de classificação das coisas no mundo, então esses
esquemas só podem ser metáforas e metonímias”.
Partindo da ideia de que as representações sociais são elaboradas via processos
de comunicação, é possível sustentar o enfoque retórico das representações sociais, uma
vez que Moscovici (1978) em seu estudo sobre as representações sociais, afirmou que
elas nascem em situações argumentativas, como nas conversas cotidianas ou por meio
da persuasão exercida por aqueles indivíduos que formam uma opinião, por exemplo, a
mídia, os políticos ou líderes religiosos.
“O caráter da representação social é dado por sua função de coordenar as
condutas das pessoas a partir da adaptação de suas ideias, crenças, seus interesses e
necessidades” (MAZZOTTI, 2012, p. 221). É exatamente o viés que o enfoque retórico
das representações sociais busca: identificar os processos por meio da análise dos
discursos comparando argumentos contrários, explicitando as ideias, pensamentos e
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crenças amparadas em metáforas e metonímias que orientam as diferentes tomadas de
posicionamento (lugares) e que estão presentes dentro do grupo de pertença.
Portanto, a retórica busca os elementos de oposição nos discursos, nos interesses
e preferências implícitos, sendo um caminho promissor para revelar representações
sociais, uma vez que tem como seu objeto de interesse a investigação da construção e o
funcionamento dos sistemas de referência que são utilizados pelos indivíduos para
classificar pessoas e grupos e para interpretar o que acontece na convivência humana
(MAZZOTTI, 2008; 2011, 2012; 2015).
Para Chamon et. al (2014), os estudos associados à Teoria das Representações
Sociais têm sido significativos na literatura científica brasileira e explorados em
diferentes áreas do conhecimento, como Infância e Educação, Ciência e Saúde. Com
relação à Infância e Educação, discutem sobre a criança, seu processo de socialização e
os processos educativos, especialmente. No processo educativo procuram “explorar de
que modo o conhecimento dos sujeitos ou, mais precisamente, as teorias desenvolvidas
por eles sobre um determinado assunto, interpelam o chamado conhecimento científico
proposto no processo educativo” (idem, 2014, p.14). No que se refere às Ciências,
ligam-se às discussões sobre Educação ao apoiarem um ensino baseado na reconstrução
crítica dos conceitos e não em sua mera repetição. Quanto à Saúde, exploram
representações sociais e práticas cotidianas, sondando suas relações. De acordo com
(ibidem, 2014, p. 15), nos estudos realizados no campo da Saúde, discute-se “não
apenas a construção de representação social sobre objetos ligados ao tema da saúde –
envelhecimento, transtornos mentais –, mas também a adoção/reconstrução de
representações “já existentes” no grupo pelos sujeitos, mostrando aí a influência das e
nas práticas”.
As representações sociais explicam como um grupo se apropria de um objeto
social e o recria coletivamente, ou seja, “estabelecem a inter-relação com as práticas
sociais, e essa é uma das razões fundamentais para seu estudo” (Chamon et al., 2014, p.
116). Compreendo que tanto a professora quanto a enfermeira são sujeitos que
pertencem a um grupo social de referência e estão ligadas a uma rede de relações sociais
na qual constroem e compartilham conhecimento profissional ao longo da carreira.
Portanto, identificar e analisar os significados atribuídos ao cuidado por essas
profissionais no âmbito do PSE, possibilitará entender as práticas que envolvem o
cuidado em seu trabalho, uma vez que “o estudo das representações sociais permite ver
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a prática social caracterizada pela multiplicidade e complexidade de relações por meio
das quais se criam e se trocam conhecimentos, tecendo redes que ligam os sujeitos em
interação” (CHAMON et.al, 2014, p. 116).
É possível que o fato de ser o cuidado um atributo que ainda se relaciona ao que
é doméstico, feminino, ligado a intervenções sanitaristas e higienistas, desencadeie
práticas de professoras e enfermeiras nas escolas que adotaram o PSE eivadas deste
“cuidar de” que marcou – e ainda marca – especialmente suas profissões. Portanto, para
compreender suas condutas a partir das representações sociais de cuidado em seu
trabalho, é necessário compará-las, pois apesar da marca que o cuidado na profissão de
professoras e enfermeiras carrega, os valores, as vivências e experiências dessas
profissionais são diferentes. Por isso reafirmo a relevância desse estudo.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem adotada nessa pesquisa é qualitativa na medida em que decorre da
preocupação em compreender o processo, a riqueza e a complexidade do objeto
estudado (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004), qual seja, o cuidado no
trabalho de professoras e enfermeiras no âmbito do PSE. Na presente pesquisa, esta
abordagem possibilitará uma visão mais detalhada dos sujeitos e do campo de pesquisa,
pois além de procurar compreender as diversas e múltiplas vivências das práticas
sociais, no caso práticas interdisciplinares e intersetoriais que envolvem a Saúde e a
Educação, poderá trazer elementos significativos para clarear os questionamentos que
me conduziram a este estudo.
De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajer (2004, p. 139) a pesquisa
qualitativa “investiga o que acontece nos grupos e instituições, relacionando as ações
humanas com a cultura e as estruturas sociais e políticas, tentando compreender como as
redes de poder são produzidas, mediadas e transformadas”. Portanto, optou-se pelo
paradigma construcionismo social, porque “enfatiza a intencionalidade dos atos
humanos e o “mundo vivido” pelos sujeitos, privilegiando as percepções dos atores”
(idem, p. 133).
A apresentação dos procedimentos metodológicos será realizada por meio das
seguintes seções: (1) Contexto; (2) Local aonde foi realizada a pesquisa; (3) Sujeitos
participantes; (3) Técnicas de coleta de dados; e (4) Técnica de Análise de dados.

4.1. Contexto
No ano de 2010, o PSE foi implantado em 155 escolas que compõem o
Programa Mais Educação27 em Fortaleza, estado do Ceará, sendo 128 municipais e 27
estaduais e cada escola vinculada a uma equipe de saúde da família pertencente a 72
Centros de Saúde da Família do município com aproximadamente 129 mil alunos
acompanhados pelo PSE, representando um aumento do acesso à saúde por parte dos
27

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo
Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da
jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Tem como projeto
educativo em curso desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico: educação
ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da
saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação
econômica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao. Acessado em: 29/09/2016.
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alunos e das escolas, que desenvolvem ações voltadas para o cuidado, às especificidades
próprias da faixa etária e àquelas do contexto escolar (FORTALEZA, 2010).
Para realizar a pesquisa, foram selecionadas duas escolas de Ensino
Fundamental da Rede Pública Municipal de Fortaleza que aderiram ao PSE. Como dito
anteriormente, a escolha desse município deveu-se primeiramente, pelo fato de ter
alcançado significativos progressos nas políticas educacionais, visando ao melhor
atendimento das necessidades das comunidades. Exemplos desses progressos são o
aumento do número de matrículas a partir de 2014, após quedas consecutivas desde
2005; a efetivação de 5,6% de matrículas a mais em 2014 em relação a 2013; a melhoria
nos níveis de alfabetização, passando do percentual de 56,6% de alunos nos melhores
níveis para 62,3%; a elevação do índice de desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) dos anos iniciais de 4,2, em 2011, para 4,6, em 2013, atingindo já a meta para
2015, e nos anos finais aumento de 3,5 para 3,8. Ainda de acordo com dados escolares
informados pela SME28, no ano de 2014 as matrículas da rede pública de ensino
alcançaram o número de 191.503, das quais 13.641 são da Educação Infantil, 140. 493
são do Ensino Fundamental e 13.336 da Educação de Jovens e Adultos.
O município de Fortaleza se estende por uma área territorial de 314,927 km²,
com uma população de 2.452.185 habitantes e a Prefeitura tem por objetivo
descentralizar a gestão e organizar as redes assistenciais por meio de seis regionais
administrativas, nelas estando distribuídos 114 bairros. Cada uma destas regionais,
conforme as informações obtidas no sítio do Anuário da Prefeitura de Fortaleza29, tem
sua autonomia formada e gerenciada por vários setores, como Distrito de Saúde,
Distrito de Vigilância Sanitária, Distrito de Educação, Distrito do Meio Ambiente,
Distrito de Infra-estrutura, Distrito de Assistência Social, Ouvidoria, Conselho Regional
de Saúde, Célula de Esporte e Lazer e Orçamento Participativo.
A Secretaria Regional I (SER I) abrange 15 bairros, está localizada no extremo
oeste da cidade e conta com cerca de 360 mil habitantes. A SER II é formada por 20
bairros, contando com aproximadamente 325 mil pessoas e abrange a Aldeota, bairro
com grande adensamento comercial e de serviços, responsável por importante fatia da
arrecadação municipal. O grande objetivo dessa regional é reduzir os desníveis sociais

28

Disponível em: http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/educacao/index.php/conteudos/category/601matricula-escolar. Acesso em 26/02/2016.
29
Disponível
em:
http://www.anuariodefortaleza.com.br/administracao-publica/regionais-defortaleza.php. Acesso em 26/02/2016.
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entre seus bairros. A SER III abrange 17 bairros e tem como objetivo proporcionar
condições de melhoria de vida aos seus 378 mil habitantes. A SER IV possui 19 bairros
e seu perfil socioeconômico é caracterizado por serviços, com uma das maiores e mais
antigas feiras livres da cidade, a da Parangaba, além de vários corredores comerciais,
entre eles. A SER IV concentra 15 creches e 28 escolas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental e sua rede de saúde é formada por 12 unidades de atendimento básico.
Possui ainda a segunda maior emergência do Estado do Ceará, o Frotinha da Parangaba,
que realiza uma média de 16 mil atendimentos por mês. A SER V abrange 18 bairros e
geograficamente é uma das maiores regionais e a maior em termos populacionais,
apresentando o menor Índice de Desenvolvimento Humano de Fortaleza. Tem como
meta garantir a melhoria da qualidade de vida dos 570 mil habitantes. A SER VI atende
diretamente aos moradores de 29 bairros, correspondente a 42% do território de
Fortaleza. A Figura 1 reproduzida a seguir apresenta a distribuição das regionais de
Fortaleza.

Figura 1 - Distribuição Regional de Fortaleza
Fonte: Anuário de Fortaleza 2012-2013
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Fortaleza possui Plano Municipal de Educação (PME)30, elaborado para os anos
de 2015-2025 e está em sua fase preliminar, alinhado ao Plano Nacional de Educação
conforme a Lei n. 13.005 (BRASIL, 2014). O PME é resultado das discussões advindas
dos grupos temáticos coordenados pelo Fórum Municipal de Educação, constituído por
diversos segmentos da sociedade, assim como de assessores do Sistema de Ensino
Municipal (SEM). Consta no PME que “as ideias formuladas retratam, de forma
atualizada, leve, criativa, provocativa, corajosa e esperançosa, questões que no dia a dia,
na sala de aula e na escola, continuam a instigar o debate entre os educadores e a
sociedade organizada” (FORTALEZA, 2015, p. 3).
Sobre a Educação Infantil, o PME prevê a estratégia de promoção de programas
intersetoriais, de caráter complementar, “das áreas de educação, saúde e assistência
social, coordenando ações com foco no desenvolvimento integral das crianças
matriculadas na educação infantil” (FORTALEZA, 2015, p.12).
Na Etapa do Ensino Fundamental, encontram-se estratégias de implementação e
atualização dos projetos políticos-pedagógicos das escolas, voltadas para a educação
integral do aluno, promovendo as dimensões - cognitiva, afetiva, emocional, social,
artística, esportiva e cultural. Outra estratégia relacionada aos programas intersetoriais é
a de implementar os temas transversais para que sejam tratados com prioridade e
incluam a educação ambiental, a conservação do patrimônio público, a educação para o
trânsito e a educação em saúde. (FORTALEZA, 2015).
Percebe-se que o documento prevê atividades que podem contribuir para a
ampliação do horizonte formativo dos alunos, tais como as culturais e artísticas. Além
disso, apesar de não detalhar sobre os espaços das atividades, objetiva prover as
referidas atividades nas escolas, o que aparentemente mostra a centralidade desta
instituição para a ampliação de atividades educativas intencionais e sistemáticas.
Outro marco legal a ser destacado nesse contexto foi a Portaria MS/GM n. 687
(BRASIL, 2006) que aprovou a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)31,
editada no ano de 2015. Esta Portaria instituiu o compromisso do Estado na ampliação e
melhorias das ações de saúde nos serviços e na gestão do SUS, em locais onde se
desenvolvam atividades de cuidado, sejam estas unidades de saúde ou outros espaços
coletivos, como o da escola. Observa-se que estas ações continuam configurando
30

Fonte: http://blog.comshalom.org/carmadelio/wpcontent/uploads/sites/2/2015/06/PME.compressed.pdfnovo.pdf
31 Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnps_revisao_portaria_687.pdf.
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estratégicas na Educação brasileira, sendo considerada oportuna a revisão da PNPS,
posto que estabelece diálogo com os novos marcos nacionais e
internacionais, garante os princípios e as diretrizes do SUS e
reconhece a constante necessidade de qualificar e atualizar as ações e
os serviços prestados pelos gestores e pelos trabalhadores do SUS,
revendo o papel do setor Saúde na articulação e na indução de outras
políticas públicas” (BRASIL, 2015, p. 9).

O ano de 2007 foi marcante devido à articulação de vários setores, como por
exemplo, a adesão das escolas de educação básica ao PSE, que entende que a escola
pode assumir um papel importante na disseminação de informações sobre saúde no
sentido de produzir uma nova cultura em relação ao processo saúde-doença.

4.2. Local onde foi realizada a pesquisa
Inicialmente, o projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil para
apreciação do Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá. Após ter recebido o
parecer de aprovação32, foi feito contato com as escolas de Fortaleza para apresentação
do projeto e obtenção de permissão para realização da pesquisa.
Em seguida, para selecionar as escolas participantes, foi estabelecido como
primeiro critério a escola ter aderido ao PSE, como forma de atendimento integrado de
Saúde e Educação. Outros critérios definidos foram a continuidade da gestão escolar,
para que os participantes pudessem ter maior conhecimento em relação ao
funcionamento do Programa, e o atendimento a uma grande quantidade de alunos. Duas
escolas – aqui denominadas Escola A e Escola B - atendiam a estes critérios, e
pertenciam à Regional IV, que possui 15 creches e 28 escolas de Educação Infantil e
Ensino Fundamental e 12 unidades de atendimento básico de saúde, realizando 16 mil
atendimentos por mês.
A coleta de informações foi realizada nos meses de janeiro, abril e dezembro de
2015 e janeiro e fevereiro de 2016.

32Data

de Aprovação Ética do CEP/CONEP: 11/06/2015. Disponível no sítio eletrônico da Plataforma
Brasil:http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf;jsessionid=DBE113E5FA8D4D1F86C7E3
8D2E90B02F.server-plataformabrasil-srvjpdf131.
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4.2.1. - Escola A
Na primeira visita à Escola A, foi feito contato com os gestores para
apresentação do projeto e solicitada a permissão para a realização da pesquisa, tendo
sido esta alcançada.
O núcleo gestor da Escola A é composto por Diretora Geral, Coordenadora
Pedagógica e Secretária. A escola conta com um corpo docente formado por 46
professores, sendo que todos têm formação em Ensino Superior e pós-graduação. A
escola funciona em tempo integral e abrange o ensino nas etapas da Educação Infantil,
creche e pré-escola, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental II e Educação de
Jovens e Adultos.
Quanto ao corpo discente, no ano de 2015, funcionavam 31 turmas com 721
alunos matriculados. No tempo integral estavam matriculados 81 alunos.
Sua estrutura física é composta pelas 15 salas de aula, sala de professores, sala
de diretoria, secretaria, biblioteca, laboratório de informática, refeitório, áreas livres e
sala de multimeios. Funciona nas dependências da escola um Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e, durante toda a coleta de dados, esse apoio educacional foi feito
apenas quando solicitado pelos professores, com horários agendados, conforme
informou a coordenadora da escola.
Em relação ao desempenho da Escola A, foi verificada a evolução do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)33 relativo a 2013 e que estava disponível
no sítio eletrônico do Inep no momento em que foi realizada a pesquisa. A seguir
reproduzo a Figura 2, que mostra essa evolução.

33

O Ideb é um indicador, introduzido na política educacional pelo Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação, no ano de 2007, calculado, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) do MEC, combinando dados de rendimento escolar obtidos pelo Censo Escolar - com dados do desempenho dos alunos nas avaliações externas nacionais. A
qualidade educacional do país passou a ser calculada de forma objetiva pelo Ideb, conforme os termos do
Decreto n. 6.094 (BRASIL, 2007a). Do que tange ao cumprimento das metas, visa que Estados,
municípios e escolas contribuam, de forma conjunta, para que o país alcance um nível educacional
equivalente aos dos países desenvolvidos até o ano de 2022.
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Figura 2 – Evolução do Ideb da Escola A no período entre 2007 e 2013
Fonte: http://ideb.inep.gov.br

Em relação ao Ideb de 2013 da Escola A, vê-se que houve decréscimo no
indicador, apresentando involução (indicador 3,7), sugerindo que a escola pode ter
passado por dificuldades no que se refere ao desempenho dos alunos nos anos 2012 e
2013, mesmo tendo superado a meta prevista no período entre 2009 e 2013.

4.2.2. Escola B
Na primeira visita à Escola B, também contatei a diretora, tendo-lhe apresentado
o projeto de pesquisa para que permitisse a realização da pesquisa, o que efetivamente
ocorreu.
O núcleo gestor da escola é composto por Diretora Geral, Coordenadora
pedagógica e Secretária. A escola conta com um corpo docente formado por 31
professores, todos com formação superior e pós-graduação. A escola funciona em
tempo integral e abrange o ensino nas etapas da Educação Infantil, creche e pré-escola,
e Ensino Fundamental II.
Quanto ao corpo discente, no ano de 2015, funcionaram 21 turmas com 467
alunos matriculados. No tempo integral foram matriculados 59 alunos.
Sua estrutura física é composta pelas 19 salas de aula, sala de professores, sala
de diretoria, Secretaria, sala de coordenação, biblioteca, laboratório de informática,
laboratório de ciências, auditório, refeitório e quadra coberta.
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Assim como foi consultado o Ideb da Escola A, também foi verificado o índice
alcançado pela Escola B, no mesmo período. A evolução do Ideb para esta escola está é
reproduzido a seguir na Figura 3.

Figura 3 – Evolução do Ideb da Escola B no período entre 2007 e 2013
Fonte: http://ideb.inep.gov.br

Em relação ao Ideb de 2013 da escola B, vê-se que a meta foi praticamente
atingida (indicador 3,8). No entanto, cabe evidenciar que entre 2007 e 2011, a escola
superou a meta sugerida, havendo decréscimo em 2012 e 2013, o que pode sugerir que a
Escola B também pode ter enfrentado por dificuldades no que se refere ao desempenho
dos alunos nesses anos.
As duas escolas possuem trajetórias de desempenho dos alunos bastante
similares, superando a meta sugerida a partir de 2009, índice medido dois anos após a
implementação do PSE, e apresentando involução a partir de 2011.

4.3. Sujeitos participantes
Os sujeitos que participaram foram professores e enfermeiros que concordaram e
em colaborar, após apresentação do projeto de pesquisa e explicação de como seria
realizada a coleta de informações e que, de alguma forma, afirmaram já ter pensado
sobre o cuidado em seu trabalho.
Da Escola A participaram sete professoras da equipe do posto de saúde e duas
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enfermeiras, totalizando nove sujeitos. Da Escola B participaram cinco professoras e
duas enfermeiras, sendo ao todo sete sujeitos.
Portanto, participaram 16 sujeitos que autorizaram a observação de suas
atividades e a gravação de suas entrevistas.

4.4. Técnicas de coleta de dados
Para coleta de dados foram realizadas: (1) Análise de documentos, (2)
Observação e (3) Entrevistas, que serão apresentadas em sequência.

4.4.1. Análise de documentos
Foram analisados os seguintes documentos sobre o PSE:
(1) Decreto n. 6.286 (BRASIL, 2007b), que instituiu o PSE no âmbito do MEC e
do MS, “com finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à
saúde” (Art. 1º);
(2) Cadernos de Atenção Básica Saúde na Escola (2009b, p. 9), cuja proposta é
“materializar a parceria entre o setor de Educação e o setor de Saúde, destacando que
esta pode se ampliar para envolver outros parceiros na construção de um território mais
saudável, de uma comunidade mais saudável, de uma escola mais saudável [...]”;
(3) Agenda Educação e Saúde (2010, p.1), que é apresentada como “um convite
do PSE para uma expedição pelos territórios que aproximam a educação e a saúde.
Escolas e unidades de saúde são estimuladas a atuarem conjuntamente a partir da
necessidade, do desejo e da vontade de gerar uma sociedade mais saudável”;
(4) Promoção da Saúde, série Cadernos Pedagógicos, caderno n.8, elaborado
pelo MEC (Brasil, 2013, p. 9), no qual é informado que ali será encontrada “uma série

de pontos importantes que se propõem a viabilizar o início da caminhada em sua
escola. Saúde é condição de cidadania e mudança social, por isso, contamos com
você como aliado (a) importante na efetivação dessa agenda tão fundamental em
nossas escolas”.
Os documentos analisados não são produções imparciais, trazem disputas,
embates, sinais de um tempo e maneiras de interpretação do que está sendo vivenciado
por um grupo ou de quem detém o poder, podendo ser caracterizado como produto de
uma sociedade. Sua análise permite buscar as possíveis representações sociais de
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cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras no âmbito do PSE.

4.4.2. Observação
A observação é uma técnica de coleta de dados importante para o andamento de
uma pesquisa, pois uma observação cuidadosa contribui para relacionar fatos cotidianos
e orientar as próximas fases da coleta (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999).
Moscovi (2010) afirma que o estudo das representações sociais requer que
retornemos aos métodos de observação, pois constitui um dado fundamental que
fornece elementos implícitos nas atividades realizadas pelos sujeitos em seus contextos.
As observações foram realizadas na escola e no posto de saúde e durante a sua
realização foram produzidos diários reflexivos sobre o funcionamento da escola e do
posto de saúde e as relações interpessoais que ali se estabeleciam. Procurou-se fazer as
anotações de forma precisa e bem detalhada (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999).
A observação do cotidiano das duas escolas, iniciada no mês de abril, foi muito
importante como forma de aproximação com as professoras e as enfermeiras, além de
acompanhar suas condutas em relação ao cuidado. Inicialmente, a observação foi
direcionada para a escola (o local de trabalho), o ambiente social e físico, com suas
condições estruturais, condições sanitárias, ventilação e temperatura.
A pesquisadora procurou ficar atenta à linguagem não-verbal, como gestos,
ações, expressões e reações para compreensão do que é efetivamente dito nas relações
que se estabelecem no pátio, nos grupos de professoras/alunos/enfermeiras, nos
corredores. Enfim, nas diversas situações que oportunizaram o olhar da observadora,
englobando regras sobre direitos e deveres e clima escolar. Segundo Nóvoa, (1995, p.
16), “a análise das instituições escolares só tem sentido se for capaz de abrir o
pensamento a outras possíveis. E só tem utilidade se tiver a inteligência de perceber os
seus limites”.

4.4.3. Entrevistas
Foram realizadas entrevistas individuais e semiestruturadas com 12 professoras e
4 enfermeiras que atuam no PSE. Essa técnica possibilita que os sujeitos entrevistados
percebam e signifiquem a realidade, compreendendo as relações que se estabelecem no
interior do grupo.
O conjunto das entrevistas expressam as representações sociais dos grupos, bem
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como as representações individuais e subjetivas dos próprios atores. Segundo Yin
(2001, p. 134) este instrumental permite que o investigador se aproxime dos “elementos
reais, descrevendo e identificando as ligações causais apropriadas a serem analisadas”.
Para as entrevistas, foi elaborado dois roteiros, um para professoras (apêndice 1)
e outro para enfermeiras (apêndice 2), contendo questões abertas e fechadas que foram
construídas a partir da análise documental e das observações empreendidas.
Durante a entrevista, a pesquisadora procurou incentivar a liberdade de
expressão por parte dos sujeitos, possibilitando que estes discorressem sobre o assunto,
sem aterem-se a respostas pré-concebidas.

4.5. Técnica de análise dos dados
Os documentos foram analisados de acordo com a análise argumentativa
fundamentada na contribuição teórico-metodológica de Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005). A opção escolhida para análise dos documentos foi a de leitura retórica, técnica
importante que pode ser utilizada para compreender as representações sociais de
cuidado no trabalho de professores e enfermeiras que atuam no PSE. De acordo com
Reboul (2004, p. 139), esta técnica
não objetiva dizer que o texto tem razão ou deixa de tê-la. Nem por
isso é neutra, pois não hesita em fazer juízos de valor, em mostrar que
tal argumento é forte ou fraco, que tal conclusão é legítima ou errônea.
Critica e pondera, sem se abster de admirar, tendo como postulado que
o texto, tanto em sua força quanto em suas fraquezas, pode ensinar
alguma coisa. A leitura retórica é um diálogo.

As informações advindas das entrevistas foram analisadas a partir de esquemas
argumentativos, possibilitando a visualização e reconstrução dos argumentos que dão
sustentação às teses e o resultado apresentado com base nas evidências buscadas no
discurso.
Como dito anteriormente, a análise retórica apresenta as contribuições de
elementos da Teoria da Argumentação como proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005), que defendem que o campo do argumentativo deve sempre permitir a abertura
de uma nova discussão, propiciando deslocar o foco do individual para o da interação
social no desenvolvimento de significados e entendimentos, principalmente, através da
linguagem. A importância da linguagem nas interações discursivas durante o processo
de elaboração de conceitos é uma das condições fundamentais para propiciar mudanças
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no trabalho de professoras e enfermeiras.
O discurso dessas profissionais, assim como os recursos argumentativos
empregados por elas facilitam a apreensão da construção de novos sentidos e
significados aos objetos sociais, no caso, o cuidado em seu trabalho no âmbito do PSE.
Isso significa dizer que os debates devem ser um ponto de partida para estimular o
diálogo reflexivo, coletivo e compartilhado. Desse modo, é possível compreender os
argumentos, instigando professoras e enfermeiras a pensar de modo profícuo em
questões do cotidiano e dos seus respectivos contextos sócios-históricos.
A partir dessas opiniões, informações e crenças surgem o consenso e o acordo,
que são constantemente negociados neste compartilhamento social. Os interlocutores
recorrem sempre a técnicas argumentativas que comportam a negociação de
significados no interior de uma atividade. Como consequência, analisar a fala do outro
acarreta conhecer a atividade em que o indivíduo a enuncia. Com isso, a argumentação
se torna um meio de construção de consentimentos e dissensos sobre o que é discutido,
numa constante e interminável tentativa de propiciar e possibilitar novos sentidos
(PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Minha pesquisa aborda sujeitos que defendem pontos de vista, antecipando
possíveis controvérsias às suas crenças. Portanto, tem-se a opção metodológica de
organizar o material coletado levando em conta seu poder argumentativo, que ocorre
quando alguém se propõe a falar do que faz na sua prática.
É no interior de um discurso que a argumentação é construída, a partir das
hipóteses que um locutor tem a respeito de seu auditório. Auditório, segundo Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005), é um conjunto de pessoas que o locutor quer influenciar. Um
aspecto relevante nos espaços instituídos é a possibilidade de observar momentos que
existam controvérsias. Portanto, conforme Mazzotti (2008a, p.12), a análise retórica
“busca apreender o persuasivo em um discurso, em um conjunto de argumentos,
considerando a relação integral entre o orador/escritor e o auditório/leitores”.
Da análise de todo material coletado por diferentes técnicas, pretendo identificar,
analisar e comparar as representações sociais de cuidado no trabalho de professores e
enfermeiras atuantes no PSE e discutir suas práticas, marcadas por essa representação.
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo será apresentada a análise do material coletado, na seguinte
sequência: (1) conjunto de documentos que versam sobre o cuidado no PSE; (2)
observação de duas escolas que aderiram ao Programa; (3) perfil dos sujeitos
participantes; e (4) entrevistas semiestruturadas com os profissionais que se
disponibilizaram a colaborar com a pesquisa.

5.1. Apreensão dos significados de cuidado nos discursos oficiais do Programa
Saúde na Escola
As inúmeras mudanças que vêm ocorrendo tanto na Educação, como na Saúde
nas últimas décadas têm conferido destaque às iniciativas que têm oportunizado o
cuidado nas práticas escolares por meio de políticas públicas intersetoriais que
promovam ações e diálogos entre essas duas áreas. A análise dos discursos oficiais
sobre o PSE tem o intuito de ampliar o entendimento sobre o cuidado nas práticas dos
profissionais de Saúde e de Educação que atuam no PSE, destacando os valores em que
se sustentam as preferências.
Reboul (2004) destaca que discurso é qualquer produção verbal, oral ou escrita,
que tenha começo, meio e fim. E este discurso quando tem o objetivo de persuadir, ou
seja, convencer o interlocutor, diz respeito à Retórica. O autor entende que documentos
escritos registram as opiniões dos oradores, condensam os saberes do grupo que foram
estabelecidos intersubjetivamente, servindo muitas vezes de premissas para o
desenvolvimento de raciocínios. A identificação dos argumentos utilizados pelos
oradores autorizados, revela indícios dos valores atribuídos aos objetos de debate, suas
representações de um objeto, as quais se formam, modificam-se e se revelam nos
discurso.
A análise retórica se preocupa em compreender um discurso, por meio dos seus
aspectos pragmático e semântico, naquela palavra que não tem um sentido único, mas
que pode assumir diferentes significados que se relacionam no contexto. Sendo assim é
pela linguagem, nas práticas comunicativas que se estabelecem os significados e
também as representações dos objetos. Esse é o viés que interliga a retórica às
representações sociais.
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As representações sociais, por serem uma construção coletiva, também assumem
diversos significados, pois é a partir de suas experiências de vida que os conceitos e as
informações recebidas são organizados e hierarquizados de acordo com o que se diz
preferível para cada grupo.
Na perspectiva da Retórica, que busca examinar as técnicas argumentativas de
maior eficácia para influenciar os interlocutores, o MS e o MEC, como instituições
governamentais, instauram o caráter do orador ou ethos cujo discurso (logos) apela aos
valores abstratos (direitos humanos, igualdade social, educação para todos, qualidade de
vida, o cuidado etc) com vistas à mobilização dos profissionais da área de Saúde e da
Educação para a realização do que está proposto nos documentos. Os valores abstratos,
em princípio, primam pelo status da universalidade e amparam grande parte dos acordos
entre interlocutores. Os profissionais que atuam diretamente na comunidade escolar
compõem o auditório ou pathos, a quem esses discursos se dirigem. (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
No ano de 2007, foi regulamentado o Decreto n. 6.286, que instituiu, no âmbito
do MS e MEC, o PSE. Este Decreto, que está disponível nos sítios eletrônicos destes
ministérios, apresenta os objetivos do que se diz ser preferível para a formação integral
dos estudantes da rede pública de Educação Básica: (a) promover a saúde e a cultura da
paz, por meio de ações de prevenção a agravos na saúde, fortalecendo a relação entre as
redes públicas de saúde e de educação; (b) articular ações entre saúde e educação, tendo
o espaço escolar como um local de relações e construções de valores sociais; (c)
contribuir na constituição de condições para se chegar a formação integral do estudante;
(d) contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública, desenvolvendo a
sua cidadania e os direitos humanos; (e) fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades
dos estudantes que possam comprometer o desenvolvimento escolar; e (e) promover a
comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a participação comunitária
contribuindo para a formação integral dos alunos da rede básica (BRASIL, 2007b).
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apontam como pontos de partida para a
análise da argumentação, as premissas da argumentação que nomeiam de lugares do
preferível. O preferível se refere à hierarquia de valores que os grupos sociais
estabelecem ao elencar os valores em uma escala. Esta escala constrói o que se diz
desejável ou preferível em um determinado contexto ou situação e constitui os pontos
de identificação ou divergência entre membros de um grupo social.
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O gênero retórico epidítico caracteriza-se pela afirmação e
reafirmação do que o grupo, ou sociedade considera preferível
fazer ou ter; o desejável, ou os valores em que se opera por esquemas
retóricos, ditos lugares dos preferíveis. [...] Os lugares dos preferíveis
são esquemas utilizados para estabelecer acordos entre os membros de
um grupo social acerca do que julgam ser o real (MAZZOTTI, 2012,
p. 159-160, grifado por mim).

Os lugares do típico consideram que têm mais valor o que no concreto
representa melhor a essência. O Decreto n. 6.286 analisado, atribui ao PSE o papel de
colaborar acerca de decisões para o futuro da formação integral dos estudantes. Está
expresso no documento: “com a finalidade de contribuir para a formação integral dos
estudantes da rede pública de educação básica” (BRASIL, 2007b, Art.1). Segundo
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), essa é uma estratégia argumentativa em que as
palavras promovem comunhão e, ao mesmo tempo, reflexão. Por seu poder de
persuadir, elas são de grande importância na construção do discurso persuasivo.
Vemos que, nos objetivos desse documento, as palavras - “relação”,
“articulação”, “ampliação”, “comunicação” e “fortalecimento” - remetem o leitor a
compartilhar um forte sentimento de entusiasmo, de união. O Quadro 1, apresentado em
seguida, mostra as palavras destacadas dos objetivos do PSE, sua origem e significado,
sendo tomado para explicação o que está posto no Dicionário Michaelis:

Quadro 1 – Palavras destacadas dos objetivos do PSE , as origens e o significado
PALAVRA
Relação

ORIGEM
Latim Relatio

SIGNIFICADO
Conexão entre dois objetos, fenômenos ou
quantidades, tal que a modificação de um deles
importa na modificação do outro.
Articulação
Latim Articulare Unir por meio de uma ou mais articulações.
Ampliação
Latim Ampliare Ter o poder de fazer os objetos parecerem maiores
do que são.
Comunicação
Latim
Processo pelo qual ideias e sentimentos se
Communicatione transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando
possível a interação social.
Fortalecimento
Latim Fortis
Dar coragem a, inspirar ânimo ou valor.
Fonte: Dicionário Michaelis.

Os cinco objetivos evidenciam o sentimento de comunhão que busca criar o
vínculo entre orador e auditório, dando provas de que ambos compartilham valores e
têm laços de identificação. Esta busca da solidariedade do orador em relação ao
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auditório visa a persuasão, o que é feito por todos os documentos analisados que, de
uma forma ou de outra propõe melhorar o diálogo entre a saúde e a escola, “a partir da
compreensão de que uma ação intersetorial, uma parceria, existe na medida em que
ambas as partes envolvidas trabalham juntas para atingir um objetivo comum,
resultando em benefícios para todos” (BRASIL, 2009b, p. 8).
Voltando ao Decreto n. 6.286, seu propósito é subsidiar a regularização do PSE
e explicar os objetivos e as diretrizes do “novo” acesso à educação integral por meio da
conexão, da ampliação e fortalecimento do atendimento escolar e das oportunidades de
ações de saúde em vários níveis, valorizando o que é apontado como “o enfrentamento
das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças,
adolescentes e jovens brasileiros” (BRASIL, 2010, p. 6). Afinal, as escolas são
instituições que, pelo menos nas intenções, objetivam desenvolver seus estudantes,
tornando-os cidadãos melhores no que fazem. Dessa forma, é agregado grande valor às
ações de cuidado que priorizam gerar uma sociedade mais saudável, na perspectiva de
uma educação integral. Nessa acepção, ser saudável é condição alcançada por meio da
educação de forma plena, cooperando para isso as ações de cuidado e de promoção da
saúde. Segundo o texto da Semana de Saúde na Escola – Plano de Ação, as parcerias
precisam ser “estimuladas a atuarem conjuntamente a partir da necessidade, do desejo e
da vontade de gerar uma sociedade mais saudável” (BRASIL, 2012, p. 2).
Gomes e Horta (2010) abraçam o discurso do PSE e defendem que oportunizar
um indivíduo a desenvolver suas dimensões humanas com um bom desenvolvimento
cognitivo e afetivo, valorizando a ética, tendo um local saudável e condições adequadas
de saúde, supostamente terá condições favoráveis para o desenvolvimento de suas
potencialidades, sua inserção social e, consequentemente, isso contribuiria para diminuir
as desigualdades sociais. Os autores destacam o potencial de articulação do Programa
Saúde na Escola entre as áreas da Saúde e da Educação, que estimulam as práticas e
valorizam o cuidado na escola, “incentivando autocuidado, oferecidos pelo setor saúde,
em parceria com a educação no âmbito escolar” (GOMES; HORTA, 2010, p. 1).
Mont’Alverne e Catrib (2013) por sua vez, afirmam que em nenhum momento
foi tão discutido os temas que envolvem saúde e promoção de saúde no âmbito escolar
e, com base no PSE, superestimam o poder de transformação da realidade que a escola
pode ter. Costa et. al (2013a, 2013b) acrescentam que as iniciativas do PSE no âmbito
escolar se constituem como um investimento inadiável, que envolve a integração de
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pais, comunidade, organizações não governamentais, profissionais da educação e da
saúde, além dos próprios estudantes.
No ano de 2009, o MS criou o Caderno de Atenção Básica, destinado,
prioritariamente, para as Equipes de Saúde da Família. Esse caderno tem por objetivo
trazer os principais conceitos e práticas de Avaliação das Condições de Saúde das
Crianças e, além de articular Educação e Saúde, estimula as práticas de cuidado no
espaço escolar – lugar onde “encontram-se diferentes sujeitos, com histórias e papéis
sociais distintos (...) que produzem modos de refletir e agir sobre si e sobre o mundo e
que devem ser compreendidos pelas equipes de Saúde da Família em suas estratégias de
cuidado” (BRASIL, 2009b, p. 8). O PSE é apresentado como um programa que
oportuniza a vivência do cuidado dentro das escolas da rede pública e estimula às
equipes de Saúde da Família a assumirem o protagonismo e a responsabilidade pela
coordenação do cuidado dos escolares, tendo o desafio de considerar a integralidade das
ações, que serão incorporadas no Plano Político Pedagógico da escola, conforme a
Portaria n. 1861 do ano de 2008, revogada pela Portaria Interministerial nº 1.413, de 10
de julho de 2013. A meta do PSE é contribuir para a qualidade da formação integral dos
estudantes da educação básica, por meio da articulação e parceria entre o setor de
Educação e o setor de Saúde.
O apelo para as práticas de cuidado, no âmbito do PSE, como se pode ver, é
reforçado pelo uso dos verbos refletir, agir, oportunizar, estimular, assumir, articular,
desafiar, considerar e dos substantivos protagonismo, responsabilidade e parceria, todos
com alto poder de persuasão no campo de atuação de professoras e enfermeiras.
No Caderno de Atenção Básica é apresentado um histórico sobre as práticas de
saúde na escola até a implantação do PSE. De acordo com este documento, de início,
esta prática estava assentada no modelo médico tradicional, no controle e na prevenção
de doenças. Mas, atualmente o PSE entende a escola como um espaço de relações, ou
seja, “espaço geográfico, histórico, cultural, social e econômico que é construído
coletivamente e de forma dinâmica por uma série de sujeitos e instituições que aí se
localizam e circulam” (BRASIL, 2009b, p .8) Portanto, aquele modelo não serve mais.
Este discurso se apoia numa versão ampliada da saúde, que além de apreender as
atividades relacionadas ao cuidado, integra aquelas relacionadas aos processos
educativos em espaços escolares, cuja finalidade é a formação de sujeitos e projetos
pedagógicos voltados para o direito à vida, incluindo aqueles estudantes que apresentam
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necessidades especiais. Na análise retórica, os lugares da quantidade consideram que
algo é melhor do que outro por razões quantitativas, ou seja, em que o maior número é
superior ao menor. Vejamos o exemplo:
De acordo com os resultados do Censo Escolar da Educação Básica de
2008, houve crescimento significativo nas matrículas da educação
especial nas classes comuns do ensino regular. Estão em classes
comuns 375.772 estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL,
2009b, p.11)

Nessa perspectiva, a escola passa, necessariamente, a possibilitar práticas com
uma visão do ser humano na sua totalidade. Um lugar em que se cuida, se ensina e
colabora na promoção das relações sociais entre as pessoas. A escola é, portanto,
apontada como o lugar do cuidado, não só porque tem um programa que articula
Educação e Saúde, como também ampara e cuida daqueles que possuem necessidades
educacionais especiais.
Nesse documento, evidencio ainda a seção A escola como lócus de cuidado em
Saúde, cujo discurso defende que a escola, lugar do típico, distingui-se das demais
instituições. Nesse caso, há um discurso que amplia seu escopo, pois a escola distinguese das demais instituições porque “oferece a possibilidade de educar por meio da
construção de conhecimentos resultantes do confronto dos diferentes saberes”
(BRASIL, 2009b, p.14). Estes saberes são advindos dos conhecimentos científicos, das
crenças e valores dos professores, suas vivências e conhecimentos, dos saberes obtidos
através dos meios de comunicação, os quais influenciam o cotidiano das pessoas em
suas decisões e atitudes. Para melhor explicar os diferentes saberes na escola, o
documento apresenta uma figura, que reproduzo em seguida:
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Saberes
científicos

Os meios
de
comunicação

ESCOLA
Lócus do
cuidado

Crenças e
valores dos
professores

Crenças e
valores dos
alunos

Figura 4 – Os diferentes saberes na escola
Fonte: Caderno de Atenção Básica, Ministério da Saúde, 2009b.

Chamo a atenção para a posição central ocupada pelo cuidado, tomado como
operador dos saberes no espaço escolar.
De acordo com o documento, esse modelo, relaciona os saberes e propicia a
criação de novos significados, de modos de trabalhar e de novas regras sociais que se
aperfeiçoam e se transformam nas práticas do cotidiano. Pressupõe, também, uma nova
forma de conceber a escola num contexto integral e intersetorial, de modo que as
políticas públicas gerem oportunidades e facilitem as opções favoráveis ao
cuidado/educação.
O discurso evidência a Educação enquanto campo interativo, lócus privilegiado
de cuidado, e que visa alcançar os objetivos constitucionais - desenvolvimento humano,
autonomia do estudante e formação do seu espírito crítico - sendo condição
indispensável para isto um contexto interativo de práticas que envolvam o cuidado. É
evidente que o PSE vem ao encontro desse ideal, porque aponta a escola “como espaço
de transição entre o mundo da casa e o mundo mais amplo” (BRASIL, 2009b, p.15).
Assim, os argumentos que tratam da escola como o lócus do cuidado fundam-se no
lugar da quantidade por ter a escola um sentido universal, por ser o que mais se pratica
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no PSE, então é o que a define. Tem mais valor, é mais desejável, por ser mais usual;
logo, é o que caracteriza a escola, como expressa o documento:
A escola é espaço de grande relevância para promoção da saúde,
principalmente quando exerce papel fundamental na formação do
cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e
deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com
opção por atitudes mais saudáveis. (BRASIL, 2009b, p.15)

A escola como lócus do cuidado no PSE promove diferentes entendimentos
sobre os objetivos do âmbito escolar, pois essa variedade não é apenas uma questão
semântica, implicando em ideologias que sustentam diferentes concepções sobre cuidar
e educar.
Iervolino (2000, p. 52) explica que o conceito ampliado sobre a escola no
contexto do PSE, engloba: “além de conhecimento de matérias como parte do ensino
formal (...) o aprendizado de elementos com base nos valores positivos e apoiados nas
vivências e nas práticas escolares”. De acordo com a autora, a escola tem como objetivo
transformar estudantes em cidadãos ativos da comunidade onde vivem, cidadãos
conscientes de que para se obter saúde é preciso ter qualidade de vida. Nesse contexto, a
escola revela-se como o lugar ideal para promover tal iniciativa, como registrado nos
documentos analisados.
Outro documento importante para o meu estudo foi a Agenda Educação e Saúde,
elaborada pelo MEC em 2010. Tem como finalidade servir como “bússola”, “diário de
expedição aberto”, ou seja, uma metodologia a ser executada como projeto didático no
“mar turbulento”, no elo entre escolas e unidades de saúde. Com relação à comparação,
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 278) afirmam que “uma forma típica de
comparação é aquela que menciona a perda não sofrida, para apreciar as vantagens de
uma solução adotada”. Como se vê, a agenda é tomada como “guia”, “guiará” os
profissionais envolvidos no PSE para alcançarem juntos os objetivos propostos que
conduzem a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção,
prevenção e atenção à saúde.
Outra possibilidade de análise seria entender que as expressões “bússola”,
“diário de expedição aberto” e “mar turbulento” servindo como foro para definir o que
seria o “percurso” que promoveria a melhor relação do projeto de integração saúde e
escola. Neste caso, estamos no campo das figuras de linguagem que configuram as
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metáforas e metonímias. Ambas as figuras comparam e estabelecem ligações simbólicas
entre termos não comparáveis à primeira vista. Se as analogias entre termos forem de
gênero ou espécie diferente, tem-se a metáfora. Quando são de gênero e espécie
análogos, constitui-se a metonímia. O relevante para a definição destas figuras é a
comparação entre termos que produz o deslocamento do significado de uma expressão
conhecida e familiar para esclarecer ou definir, ou ainda, ressignificar o tema, que é o
objeto de debate (MAZZOTTI, 2015a).
Neste caso, a comparação tem o caráter de uma metáfora, pois o foro se assenta
sobre temas náuticos para explicar as dificuldades que atravessam a relação saúde e
escola no projeto educativo: (1) o “mar turbulento”, que foge ao controle, é o foro, ou
seja, fornece os significados que definem a relação caótica entre escolas e unidades de
saúde; (2) a “bússola”, que é o instrumento que tem a função de nortear os navegantes;
este significado se desloca na comparação para a Agenda que, tal como a “bússola”,
pretende ser o “guia” dos profissionais (comparáveis aos navegantes) desorientados no
contexto da educação escolar. O “diário de expedição” tem função análoga, isto é,
descreve a jornada ou o percurso que conduzirá os profissionais em suas escolhas. O
fato de ser aberto indica que esta jornada não está totalmente determinada e definida, e
que será construída na medida em que todos se mobilizarem na realização do projeto.
No texto analisado, a “bússola” tem o significado de “conduzir numa direção”, num
passo a passo para se chegar ao caminho que se pretende seguir. Mas, a “bússola” para
fins precisos, precisa de um mapa cartográfico que indique a correção a ser feita na
leitura para se encontrar a direção. Dessa forma, para o planejamento das ações do PSE,
deve-se levar em consideração o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde
do escolar e a capacidade operativa em saúde do escolar.
A Agenda é caracterizada como uma “obra coletiva” e também “obra de ação”,
concretizadas a partir do diálogo entre a educação e saúde, áreas consideradas férteis
para o desenvolvimento das ações na escola que estimulem “a formação de coletivos
fortes e o protagonismo social” (BRASIL, 2010, p. 5). Por isso precisa do mapa
cartográfico para que o caminho seja escolhido ao caminhar.
No entanto, embora o discurso do PSE induza a ideia de saúde na escola como
uma aposta de mudança e renovação do ensino, trazendo forte apelo ao trabalho
articulado entre os profissionais da Saúde e Educação, ampliem a intensidade dos
valores postos como necessários para se chegar a uma educação de qualidade e
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considere a escola como espaço propício para a transformação dos estudantes, a noção
de um percurso ideal determinável a ser seguido por todos permanece, implícito. Esta
noção é a metáfora que sustenta a educação que tem como função social da escola
predominantemente a difusão de uma ideologia sustentada pelo Estado. Segundo
Mazzotti (2011, p. 7): “a metáfora percurso determinado e plenamente determinável
predomina em nossa sociedade, seus adeptos, a maioria dos especialistas em educação e
dos professores, considera que a escola é o único caminho para alguém aprender e se
tornar cidadão”.
É aqui que a ideia do modelo a ser seguido surge fortemente. No texto da
Agenda, encontramos o exemplo da frase de Herbert Souza, o Betinho, em destaque:
“Tudo o que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro,
acontece comigo. Então, eu preciso participar das decisões que interferem na minha
vida” (BRASIL, 2010, p. 12).
Hebert de Souza é modelo a ser seguido, pois defendia a transformação social,
voltada para o sentido da união e da congregação e ajudou a formar a Ação Popular,
além de ter fundado a Ação da Cidadania, programa de luta pela vida e contra a miséria,
combatendo a fome e o desemprego através da democratização da terra. Sofria de
hemofilia e numa transfusão de sangue contraiu HIV (Human Immunodeficiency
Vírus), morrendo aos 61 anos. Teve uma vida de luta pela transformação, logo, um
modelo para todos.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 413) afirmam que “quando se trata de
conduta, um comportamento particular pode não só servir para fundamentar ou ilustrar
uma regra geral, como para estimular a uma ação”. Como se vê, é a argumentação
baseada no modelo que estimula a reflexão e leva à mudança de atitude. Quando um
exemplo é destacado como algo digno de imitação, ele recebe a designação de modelo,
pois serve de inspiração como se fosse um “modelo” a imitar. Normalmente,
procuramos imitar o que tem mais prestígio e de maneira inversa reprovamos o que se
apresenta como inferior e, neste caso, teríamos um antimodelo. No caso do documento,
um anti-Herbert de Souza é alguém que não luta pela transformação.
Sobre os discursos epidíticos, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) afirmam que,
na Educação, seja qual for seu objeto, supõe-se que o discurso do orador, se nem sempre
mostra verdades, pelo menos defende valores que não estão sujeitos a controvérsias. E
com isso, reforça a adesão a esses valores tendo em vista ações posteriores possíveis. Na
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Agenda o texto é conduzido utilizando-se ilustrações que visam a envolver o leitor, a
levá-lo à reflexão.
O autor (o documento) utiliza-se de um grande número de afirmações que levam
o leitor à adesão; ele não se satisfaz somente com um exemplo, mas com vários. Entre
eles, podemos citar um que trata da premissa dos lugares de ordem, em que é uma
considerada melhor que a anterior só porque ela é “nova”: “É uma coisa inédita”,
“inédito viável” (BRASIL, 2010, p. 5). A noção de “inédito” também sugere o lugar da
qualidade, uma vez que a novidade é algo diferente do comum, apresenta o que é
original e raro. E o texto segue com outras afirmações: “Vamos nessa!” (p. 5); “Só
depende de nós!” (p. 5); “E já existe muita coisa sendo feita!” (p. 10); “Ligando esses
pontos temos o melhor caminho saúde-educação” (p. 13).
O uso da repetição é mais uma estratégia de amplificação do discurso. Em geral
os diversos recursos de amplificação não aparecem isoladamente. Além da repetição, o
uso de hipérboles (expressões muito exarcebadas) e a hipotipose (descrições que tornam
uma cena real ante o interlocutor) caracterizam outras estratégias de persuasão
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Aquelas pequenas frases de impacto do parágrafo acima são expressões de uso
comum (clichês ou slogans) que buscam engajar o leitor, mobilizar para modificar sua
atitude, incitando-o à ação. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 189), o papel do
slogan “é essencialmente o de impor, por sua forma, certas ideias à nossa atenção”.
Essas expressões são amplificadas por meio da Figura 5 que apresento em seguida e que
ilustram o proposto pelo documento, repetindo com recursos visuais os lemas que visam
a adesão.

Figura 5– Saúde e Educação lideram a mudança!
Fonte: Agenda Educação em Saúde (2010, p. 35)

A Figura 5 também busca reforçar a expressão “Isso é só o começo” tornando-a
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presente, buscando aumentar os sentimentos de comunhão entre seus interlocutores. A
ilustração motiva a um desejo de mudança de comportamento, ou seja, de atitudes
diferentes que buscam uma transformação. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.
410), a ilustração “é muitas vezes escolhida pela repercussão afetiva que pode ter”.
Todavia, cabe a cada pessoa dar sentido àquilo que vê ou ouve, pois “o sentido é uma
obra humana (...) um texto que parece perfeitamente claro pode deixar de sê-lo quando é
preciso aplicá-lo a situações imprevistas” (idem, p. 26).
Reboul (2004, p.181-2) explica que “a ilustração é um exemplo que pode ser
fictício e cuja função não é provar a regra, mas reforçar a adesão”. Segundo o autor, o
exemplo serve para confirmar a tese, ou seja, “é o argumento que vai do fato à regra
(...)”, enquanto a ilustração presume esclarecer e muitas vezes sensibilizar o leitor.
Portanto, “Isso é só o começo!” incita à transformação, que está começando e depende
da articulação Saúde e Educação.
Corroborando os discursos oficiais sobre o PSE, analisei um documento mais
recente, titulado Promoção da Saúde, da série Cadernos Pedagógicos, que foi elaborado
pelo MEC em 2013. O Caderno é direcionado aos profissionais da Educação e tem
como objetivo contribuir para a promoção da Saúde na escola de tempo integral ou fora
de seus limites físicos. Com foco principal nas escolas de tempo integral, o documento
aborda o cuidado no âmbito escolar na seção “Os cuidados com o corpo na
integralidade do sujeito” e destaca a responsabilidade da escola em estimular atitudes
“desejáveis” que promovam o bem-estar e a saúde dos estudantes, como no trecho que
replico a seguir:
No trabalho com crianças, adolescentes e jovens, a atenção à saúde
deve ter estratégias que propiciem o cuidado integral, com ações
direcionadas à vida cotidiana e a temas voltados para o conhecimento
e desenvolvimento do autocuidado, do cuidado com o outro e com o
ambiente (BRASIL, 2013, p. 11, grifado por mim).

Nesse caderno, o cuidado com o corpo é apontado como um dos fatores mais
importantes para “o fortalecimento de uma constituição psíquica mais equilibrada e para
o bem-estar físico, emocional e social” (BRASIL, 2013, p.1 6), uma vez que as práticas
do cuidado tem como finalidade levar à reflexão sobre valores, condutas, condições
sociais e estilos de vida presentes no cotidiano da escola.
Na análise deste texto, me chamou a atenção o uso de perguntas retóricas
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(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), que me interessam pela função
argumentativa que exercem sobre os elementos que envolvem o leitor. Vejamos:
Você já observou como as identidades grupais dos adolescentes
firmam-se no corpo?
Como as tribos urbanas (góticos, hippies, punks , rappers e outros)
usam o corpo para comunicar suas ideologias?
Como a escola lida com essa pluralidade de identidades e a
responsabilidade de promover ações coletivas de promoção da saúde?
(BRASIL, 2013, p.17)

A proposta do documento, portanto, é refletir sobre identidade, corpo, sujeito,
comunicação, escola e saúde, na perspectiva da intersetoralidade, ampliando indagações
a respeito das práticas pedagógicas que contemplam ações que envolvem o cuidado.
Da análise dos documentos, foi possível verificar que evidenciam um discurso
que valoriza questões relacionadas à importância da higiene, dos cuidados com o corpo,
ao gênero, às diferenças de classe, às diferenças étnicas-raciais, porque fazem parte hoje
do debate ampliado sobre Educação e já se tornaram presentes como princípios
orientadores em diversos planejamentos pedagógicos.

5.2. Observando a prática
Como dito anteriormente, foram observadas as práticas de professoras e
enfermeiras que atuavam em duas escolas da Regional IV do Município de Fortaleza,
cujas análises serão apresentadas em seguida.

5.2.1. O mar turbulento
Trata-se de duas escolas localizadas na Regional IV do município de Fortaleza,
uma área conhecida por ser populosa, com altos índices de desigualdades sociais, uma
vez que o rápido povoamento do espaço combinado à lentidão e/ou descuido do poder
público em oferecer uma logística urbana adequada à população, conduziu a formação
de um espaço de precária infraestrutura e densamente povoado, potencializando graves
problemas sociais.
Dentre os vários problemas relacionados a essa realidade, situam-se a crise
político-econômica do país e a redução dos gastos públicos, crise que impacta a
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Educação34 e se estende aos modelos de organização e ao trabalho dos profissionais em
seu trabalho, em um contexto onde movimentos sociais evidenciam novas necessidades,
o que favorece a retomada da crença na Educação como meio de ascensão social e de
desenvolvimento nacional e do campo educacional.
No que tange a organização da Regional IV, é atendida por 11 Unidades Básicas
de Saúde. Possui um hospital municipal, o Hospital Distrital Maria José Barroso de
Oliveira, e as seguintes unidades hospitalares: Centro de Assistência à Criança Lúcia
Fátima, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital Menino Jesus, Hospital Antônio
Prudente, Hospital Gomes da Frota e Hospital Estadual José de Moura. No entanto,
conforme a publicação do jornal Diário do Nordeste35, mesmo tendo uma vasta rede de
atendimento, as informações do MS do ano de 2012, que verifica a cada três anos o
desempenho oferecido pelo SUS nos municípios, apontou que Fortaleza é a cidade
brasileira com o quinto pior atendimento pelo SUS: de zero a dez, a capital cearense
obteve nota 5,18 ficando abaixo da média nacional que foi 5,4.
Nesta Regional estão situados ainda os Campi da Universidade Estadual do
Ceará (UECE), a Universidade Federal do Ceará (Campus do Benfica), e do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).
O perfil socioeconômico da Regional é caracterizado por serviços, com uma das
maiores feiras livres da cidade e o amplo comércio, assim como um polo de empresas e
lojas de confecções que se estende pelos bairros. A média habitacional da Regional IV é
de 3,94 habitantes por domicílio. 91,32% dos domicílios são atendidos pela rede geral
de água. Vale ressaltar que apenas 24,56% dos imóveis possuem acesso à rede pública
de esgotamento sanitário.
A ausência de recursos materiais, como alertam Carneiro e Veiga (2004),
desemboca outras fragilidades tais como: baixa escolarização, condição precária de
saúde e desnutrição e ainda, moradias precárias, em locais ambientalmente degradados e
condições sanitárias inadequadas. Os autores acreditam que famílias em tais condições
terão menos possibilidades e recursos para enfrentar as adversidades.
34

A reportagem do jornal “Diário do Nordeste”, titulada “Crise de verbas chega as escolas”, publicada no
dia 15 de março de 2015, já alertava sobre a escassez de recursos nas escolas municipais cearenses e as
consequências como greve, demissões e condições de trabalho precárias, formando um contexto
turbulento
que
as
unidades
educacionais
estão
vivenciando.
Disponível
em:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/crise-de-verbas-chega-as-escolas1.1409498
Acessado em: 20/03/2016.
35 Fonte: Jornal Diário do Nordeste. Disponível em:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-tem-a-5-pior-avaliacao-1.248486.
Acessado em 03/10/2016.
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Teixeira et. al (2016) defendem que, com essa realidade, importantes iniciativas
deveriam ser direcionadas à instituição escolar pelo poder público, porque pressupõe
interesse em propor ou realizar alguma coisa em prol de uma satisfação coletiva, pois
não se pode mascarar um cenário já posto e presente no interior da instituição escolar.
Entretanto, ponderam que é preciso estar atento às prováveis intenções políticopartidárias e ideológicas subjacentes nas proposições do governo.
No caso do PSE, realidades como a da Regional IV atravessaram inúmeras
dificuldades e diferentes governos, mas é digno de nota o crescimento, nos últimos
anos, de projetos interdisciplinares no setor público que articulam a escola de Educação
Básica com as Unidades de Saúde. Logo, se faz necessário compreender o que
representa o PSE para a vida dos escolares, considerando, sobretudo, as intenções desse
Programa para que os mesmos não sejam, conforme Ball (2014, p, 123), “soluções
rápidas” para “problemas difíceis” (silver bullets) destinadas ao que é designado de
“grandes desafios”. Mas, como propõe o PSE, que predominem atividades educativas
amplas, que possibilitem a formação do aluno, desenvolvida por meio de práticas
criativas e interdisciplinares, uma vez que o elo Saúde e Educação é considerado
fundamental para alcançar grupos populacionais de crianças e adolescentes.
A proposta do PSE é o compartilhamento das responsabilidades das atividades
do cotidiano escolar e, após a análise do diário de observação, me pergunto: a escola é a
bússola no meio do mar turbulento?

5.2.2 A escola: a bússola no meio do mar turbulento?
Na visita à Escola A, a coordenadora me levou para visitar as instalações como
diretoria, biblioteca, salas de aula, pátios, sala dos professores e Posto de Saúde, onde
fui apresentada as enfermeiras participavam do PSE desde sua implementação.
Em um outro dia, observei que no início das aulas, a coordenadora organizava os
estudantes em filas até às 7:30 h, quando o portão lateral era aberto e eles podiam seguir
para suas salas de aula. Apenas em alguns dias da semana, ela disse que fazia uma
“acolhida”, porém não identifiquei rotina em relação a isso.
Os docentes esperam o horário do início das aulas na sala dos professores,
conversando com os colegas. Na “acolhida”, a coordenadora procura trabalhar temáticas
que envolvam questões do cotidiano da escola, por exemplo, a conduta de entrada dos
estudantes na sala de aula, seu comportamento, dias significantes do calendário, dentre
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outras. Além disso, este espaço é usado para desenvolver atividades diversas, como
Semana Cultural, Semana Pedagógica, Semana da Saúde na escola, etc. Depois das
turmas seguirem para as salas de aula, o primeiro ano voltou para biblioteca, pois o
professor havia faltado e nesse horário os alunos ficariam com a bibliotecária para
“preencher” o tempo.
Na Escola B, a coordenadora me mostrou a escola, as salas de aulas, a
coordenação, biblioteca, sala de atendimento do AEE (que estava fechada no momento),
fazendo um “tour” pela escola.
No dia seguinte, foi possível observar que na “chegada” à escola, a coordenadora
recebe professores e alunos no “pátio grande” para o momento da “acolhida”. No início
da “acolhida”, tanto as crianças mais novas, quantos as mais velhas, ficavam atentas às
palavras da coordenadora. O objetivo principal não era apenas dar boas vindas, mas
motivar, esclarecer situações, relembrar regras de convivência e situações de uma forma
geral. Cabe à coordenadora pedagógica proporcionar um clima agradável aos
professores e acompanhar suas condutas na sala de aula.
Neste dia, o tema foi sobre disciplina e para isso a coordenadora utilizou
exemplos do dia-a-dia da escola. Foi uma mensagem breve, com palavras resumidas e
exemplos, pois segundo ela “ter disciplina para a convivência na sala de aula é muito
importante”.
A coordenadora informou que esta semana eles teriam atividades voltadas para a
Semana da Leitura e estas atividades seriam realizadas no “pátio grande”, um projeto
desenvolvido pela professora de Português. Em seguida, desejou um bom dia a todos e
cada turma seguiu com o seu professor para a sala de aula. Depois desse momento, por
volta das 8:30h, a coordenadora saiu para imprimir alguns trabalhos para a Semana da
Leitura, pois a impressora da escola estava com defeito.
É no “pátio grande” da Escola B que circula toda a comunidade escolar: a
coordenadora, os professores, os alunos e os diversos profissionais, assim como as
enfermeiras. Todos transitam pelo espaço com a autonomia de quem conhece, de quem
ali está diariamente fazendo parte do ambiente: da entonação das “falas” ao ritmo do dia
a dia. No “pátio grande”, prevalecem às atividades dirigidas à mudança de
comportamentos, focados nos estilos de vida, à relação com a família e ao meio social.
A coordenadora atribui à escola a tarefa de formar o aluno para exercer seu papel de
cidadão e é nesse espaço de acolhimento, o “pátio grande”, que valores e condutas
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aceitáveis são ensinados por ela.
A coordenadora repete o discurso que considera agradável para o auditório
(quem a ouve, alunos, responsáveis, professores, funcionários) sobre a importância
escola educar/cuidar e o privilégio de trabalhar com os alunos temas que relacionam a
sua conduta àquela que deles se espera numa sociedade.
A coordenadora define o “pátio grande” como o local onde se apresenta “o que
se quer fazer na vida”, ou seja, ali se apresenta o que é desejável para a conduta dos
sujeitos. A noção de um local ideal onde se determina o que deve ser seguido, tal como
um “palco”, que traz consigo a função de representar, é a ideia que sustenta a escola
como o lócus de cuidado/educação e seu papel é de influenciar o aluno a seguir certa
conduta para sua formação integral. Isto é exatamente o que se encontra na proposta do
PSE, enquanto política pública, que se inspira nos princípios da formação integral,
desenvolvendo em cada um a capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de modo a
incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados para a melhoria da qualidade de
vida na sociedade. Portanto, na Escola B, a coordenadora parece ter aderido ao discurso
do PSE, onde

a escola/comunidade de aprendizagem articula-se a uma
comunidade de aprendizagem mais ampla, com a preocupação de
desenvolver um projeto comum, onde cada uma das instituições
sociais ali presentes possa dialogar, compartilhar responsabilidades,
inter-relacionar-se e transformar-se quando se encontra com o outro.
(BRASIL, 2011b, p.13, grifo nosso)

Nesta escola, verifiquei ainda a preocupação de que o trabalho desenvolvido
tenha utilidade social diante das demandas externas crescentes ligadas às necessidades
dos alunos. Em sua rotina, percebi certa ansiedade por parte da coordenadora
pedagógica acerca da possibilidade de não cumprimento das ações programadas, devido
ao acúmulo de tarefas rotineiras dos professores. Uma de suas preocupações é de que as
atividades desenvolvidas não sejam mera repetição de conceitos de Saúde na escola,
mas que sejam experiências desafiadoras para todos os profissionais que assumiram o
compromisso de atuar no PSE.
É possível perceber na preocupação expressa pela coordenadora, o cuidado com
a aprendizagem, que está registrado no documento do PSE. Entendo que o trabalho do
professor é relacional, como define Perrenoud (1993) que considera o encadeamento de
emoções perpassam todas as ações e implicam na interação de um sujeito com o outro.
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O autor destaca que emoções, cultura, gostos e desgostos, preconceitos, angústias e
desejos, estão nas entranhas de cada um. Carvalho (1999, p.18) parece ampliar esse
entendimento, afirmando que o espaço da sala de aula é um local que se desvela como
“o turbilhão emocional” que “gira silencioso, aguardando como um vulcão para vir à
tona” e ressalta ainda o cuidado (usado como tradução do inglês caring) para explicar
que as dimensões do trabalho docente vão além da dimensão do conhecimento, uma vez
que abrangem as dimensões afetivas, morais, sociais, relativas à saúde e higiene das
crianças.
Na Escola A, em relação ao ambiente físico, ou seja, ao local de trabalho, há
uma área de lazer, uma quadra, além de um “pátio grande”. A limpeza e conservação do
ambiente, as paredes da escola, no geral, são precárias, encontram-se bastante
deterioradas, com infiltrações. No entanto, as salas de aula são iluminadas, arejadas e
decoradas. A sala da coordenação pedagógica também é conservada e iluminada. Há um
laboratório de informática onde podem ser feitas consultas em sítios educativos.
Na Escola B, não há uma área de lazer, somente o “pátio grande”. A limpeza e
conservação do ambiente ali também são precárias, devido as constantes chuvas que
provocaram infiltrações. As salas de aulas são arejadas, as carteiras são novas e como
foi observado, os professores têm suas salas bem decoradas e repletas de trabalhos de
alunos, muitos são os trabalhos colados nas paredes. Foi feita uma promessa de reforma
das salas dos alunos do de 1º ao 5º, mas ainda não foi oficializada, segundo a
coordenadora. Também nesta escola há um laboratório de informática.
Da observação das duas escolas, foi bastante notável a falta de condições de
funcionamento, a necessidade de maior zelo no ambiente de trabalho, mesmo nas salas
de aulas que apresentavam melhor aspecto. Foi possível ratificar a realidade das escolas
públicas, exposta em inúmeras pesquisas (cf. ALVES-MAZZOTTI et al, 2004a, 2204b,
2006, 2008): os professores vivenciam condições de trabalho muitas vezes
desfavoráveis, há falta de recursos materiais e didáticos inovadores, é elevado o número
de alunos por sala. Muitos professores e gestores se mostram desinteressados, entendem
que não contam com a ajuda de ninguém e não se mobilizam para tentar resolver os
problemas que surgem, sejam eles relacionados à estrutura, recursos e ações presentes
no ambiente escolar, o que parece evidenciar o fenômeno do desamparo aprendido36.
36

Sentimento de impotência e incapacidade para enfrentar situações, levando o sujeito a se comportar de
forma passiva, sem nenhuma possibilidade de ação mesmo quando há oportunidades de sair da situação
(FERREIRA; TOURINHO, 2013).
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5.2.3. A escola pública de tempo integral: o encontro dos navegantes (professoras e
enfermeiras)
A escola pública no Brasil tem sido convidada a reforçar seu papel nas esferas
social, comunitária e cultural. Este aspecto é incisivo na LDBEN (BRASIL, 1996), que
sustenta a ideia da ampliação da jornada escolar, em seu artigo 34 e explicitada no
inciso 2º:
Art. 34º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. (...)
2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo
integral, a critério dos sistemas de ensino.

A proposta do PSE, sob a égide da LDBEN, tem como um dos seus objetivos
contribuir para a constituição de condições favoráveis para a formação integral de
educandos “numa jornada ampliada”. Para isso, seus autores incluíram temas que
consideram facilitar o protagonismo dos educandos, apontando para um processo
importante de autocuidado. O documento do PSE propõe que a atuação da escola
ultrapasse a instrução de conteúdos, abordando, pedagogicamente, temas como
alimentação, visão, audição, práticas corporais dentre outros, aproximado os educandos
das discussões e despertando seu interesse pelas suas próprias condições de saúde e
riscos (BRASIL, 2009a).
No Brasil, algumas experiências com a ampliação do tempo escolar foram
realizadas ao longo da história, tornando-se referência importante, como no caso do
PSE, uma vez que se trata de política oficial do governo no sentido de induzir tais
experiências. O PNE 2014-2024 estabelece como meta, a de número 6, “oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo 50% das escolas públicas de forma a
atender, pelo menos 25% dos alunos da educação básica” (BRASIL, 2014). Não só o
tempo integral se apresenta como uma política pública prioritária para a educação
básica, como é apontada como condição para o desenvolvimento qualitativo da
educação pública no país.
No documento do PSE, é afirmado que o período de escolarização deve ser
realizado em parceria com profissionais da Saúde e é apresentado como argumento
central, a ideia de que a escola é um lugar privilegiado, ideal, para garantir construções
compartilhadas de saberes apoiadas nas histórias individuais e coletivas. Neste modelo,
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há preferência em torno de um dos lugares do preferível: o da qualidade e da ordem, nos
quais se dá maior valor ao mais novo, que sucede o antigo, porque este já se mostrou
insuficiente ou agora já não é mais suficiente. O Programa valoriza uma estratégia de
integração das políticas setoriais, propondo um “novo” desenho da política de Educação
e Saúde, que permitir cuidar e educar, num trabalho interdisciplinar, num maior tempo
de escolarização possível.
O discurso oficial do PSE destaca a ideologia do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, do ano de 1932, que pretendia mudar a educação, alargando seus
limites e raios de ação. No documento é ressaltada a iniciativa de Anísio Teixeira para o
desenvolvimento das ciências sociais e para o avanço das pesquisas educacionais,
lembrando que ele percebia a escola como “um aparelho flexível e vivo”, voltada para
“a satisfação das necessidades do próprio indivíduo” (BRASIL, 2013, p. 416).
Parece ser daí que decorre o caráter amplo e integrador que PSE defende e que
pressupõe ações de políticas (intersetoriais) que considerem, além da educação, o
desenvolvimento social, saúde, esporte, inclusão digital e cultura (BRASIL, 2011b).
Este discurso endossa ainda os argumentos que veem na educação uma necessidade
potencialmente transformadora que articule o diálogo entre as atividades das equipes de
Saúde e da Educação envolvidos (os navegantes no mar turbulento), de forma que as
atividades se complementem. No contexto do PSE, a escola deve ainda oferecer as
condições necessárias ao educando para participar, de forma crítica e ativa, do processo
de transformação da sociedade, uma vez que não basta ser obrigatória, deve ser total e
integral.
Atualmente, a média diária de horas-aula dos alunos é de quatro horas, quando o
ideal seria, no mínimo, sete horas, de acordo com o Artigo 1º do Decreto n. 7.083, que
dispõe sobre o Programa mais Educação (BRASIL, 2010). O documento define o que é
educação em tempo integral: “a jornada escolar com duração igual ou superior a sete
horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o
aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços educacionais”.
Educação em tempo integral não é simplesmente aumentar o tempo da jornada
escolar. Coelho (2014, p. 186) define que educação integral perpassa pelo “trabalho
educativo que entretece as várias possibilidades de conhecimento e saberes que
consolidam, sócio-historicamente falando, a formação humana. Essa formação se dá,
não só, mas também na escola e, nesse espaço, ela é formal e intencional” (grifo do
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autor). Essa definição decorre da noção de formação integral, capaz de alterar hábitos e
comportamentos e levar o sujeito a estar em condições de reivindicar direitos, portanto,
a prática que abrange cuidado/educação ajuda a formar um sujeito consciente de seu
papel como agente social.
De fato, como consta no PSE, é necessário possibilitar estratégias para o
exercício de um processo educativo consistente, que envolva o cuidado como parte
constitutiva da Educação, uma vez que há cobrança, exigência em relação ao trabalho
que é realizado na escola, mas poucas condições são oferecidas. O registro apresentado
a seguir, é uma evidência disso:

Aqui é uma escola de tempo integral, o aluno passa mais tempo aqui do que na casa
dele. Aqui nós somos pai, mãe, tia, avó, acompanhamos o menino de todo jeito, o
trabalho é redobrado. (Professora Joana37, Escola A)

A fala da professora apresenta crenças, valores e experiências vividas por ela no
meio social em que está inserida. Portanto, ao se deparar com a proposta da “escola de
tempo integral” onde que está atuando, tende a selecionar aquilo que é importante para
si mesma, ressaltando que seu trabalho é o mesmo, mas redobrado, precisa de mais
tempo, revelando sobre o trabalho docente e apresentando ações e relações sociais que
expõe sentidos e valores que ela atribui a sua prática.
A escola de tempo integral, ancorada em metáforas que representam a escola
como lócus do cuidado (legalmente habilitada para sobrepor a anterior que não é de
tempo integral), alcança o seu sentido amplo na defesa da formação em jornada integral,
na qual aparece o lugar do preferível da quantidade: quanto mais tempo na escola
melhor, que é a escola em tempo integral. O discurso aponta ainda que tanto a dimensão
do tempo escolar quanto dos espaços relativos às atividades, diz respeito ao tempo total
em que o aluno permanece em atividades escolares, dentro ou fora da escola.
A ampliação da jornada escolar, que envolve os alunos a em atividades
educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer, possibilitam o seu envolvimento
em todas as dimensões. Dessa forma, acredita-se que contribuirá para reduzir evasão,
reprovação e distorções de idade-série, ao mesmo tempo em que amplia o tempo de

37

Todos os nomes utilizados neste estudo são fictícios.
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aprendizagem dos alunos. Coelho (2014), ao defender a educação integral, evidencia a
importância do planejamento e a realização de atividades significativas para além do
currículo regular, como também uma estrutura física que possibilite a permanência dos
escolares em tempo integral e profissionais capacitados para tais ações na escola.
Essas atividades fora da sala de aula, inclusas nos princípios da jornada de
tempo integral, compreende a escola como um espaço ideal para ações promotoras e
cuidadoras dos alunos. Percebe-se no discurso daqueles que a tutelam, que estas
parcerias poderiam ser potencializadas se construídas, efetivamente, “a partir da
socialização dos diversos saberes e da realização de um trabalho integrado entre
educadores, incorporando os acúmulos advindos das diversas experiências formativas
trazidas, individualmente, pelos diferentes sujeitos educadores” (FRIGOTTO;
CIAVATA; RAMOS, 2005, p. 71).
Entretanto, sabemos que navegar é preciso, navegar junto nem sempre é fácil,
embora possível.

5.2.3. Professoras e enfermeiras: navegando no elo entre Saúde e Educação
Na primeira visita à Escola A, segui até o Posto de Saúde, onde fui recebida pela
coordenadora do local, que me levou para visitar as instalações, consultórios médicos,
sala de vacinação, consultório dentário, farmácia, secretaria. Após a visita ela relatou
como teve início o PSE e como funcionava. Depois me apresentou a enfermeira que
fazia parte do programa e era responsável pelas atividades ali desenvolvidas.
A enfermeira contou como eram realizadas as atividades e a integração dos
alunos. Descreveu atividades desenvolvidas tais como palestras para os alunos maiores
(Ensino Fundamental II e Médio) e escovação de dentes e aplicação de flúor para os
pequenos (Creche e Pré-escola). Disse o programa tinha boa aceitação por parte dos
alunos e pela coordenação da escola, mas que somente alguns professores interagiam,
enquanto outros, durante as atividades com sua turma, deixavam a equipe de Saúde
trabalhar sozinha.
Na primeira visita à Escola B, somente consegui autorização para conhecer o
Posto de Saúde depois do consentimento da coordenadora do local. A visita foi breve,
somente para conhecer a estrutura física, não tendo sido permitido tirar fotos do local.
As conversas com as profissionais da Saúde se efetivaram na escola.
Sob a perspectiva do atendimento realizado pelas enfermeiras nas escolas, foi
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possível notar a importância que essas profissionais atribuem ao PSE na lógica de
integração entre Saúde e Educação. Os comportamentos que observei são entendidos
por elas como importantes nesse trabalho em conjunto, uma vez que têm oportunidade
de conhecer o espaço do aluno na implementação das ações de promoção da Saúde
(vacinação, hábitos de higiene e prevenção a obesidade) e promover o cuidado no seu
fazer cotidiano, ou seja, além da realização de práticas de cuidado com os alunos,
desenvolvem atividades educativas com a finalidade de promover o bem-estar das
crianças.
O PSE representa bem essa ideia de cuidado/educação mostrado pelas
profissionais da Saúde.
Em seu componente I, o objetivo principal é identificar, o mais rápido possível,
em crianças e jovens, os fatores de risco, e, dessa forma, prevenir e promover saúde, por
meio

de

avaliações do

estado

nutricional (linha

de

ação/tema: avaliação

antropométrica); incidência precoce de hipertensão e diabetes (linha de ação/tema:
identificação de possíveis sinais relacionados as doenças negligenciadas e em
eliminação); controle de cárie (linha de ação/tema: saúde bucal); acuidade visual (linha
de ação/tema: saúde ocular); triagem auditiva (linha de ação/tema: saúde auditiva);
atualização na rede de saúde (linha de ação/tema: verificação da situação vacinal);
alteração na linguagem (linha de ação/tema: desenvolvimento da linguagem); observar
os possíveis sinais de doença (linha de ação/tema: identificação de possíveis sinais
relacionados as doenças negligenciadas e em eliminação).
Já no componente II, observa-se que, embora o programa enfatize a promoção
da saúde, nota-se a intencionalidade de desenvolver nos estudantes o cuidado de si, por
meio de atitudes saudáveis, aquisição de autonomia que facilite o desenvolvimento da
cidadania.
Tanto na Escola A quanto na Escola B, observei o momento em que as
enfermeiras estavam nas escolas e percebi que as atividades eram desenvolvidas de
forma solitária. As turmas eram chamadas para a escovação e demonstração de hábitos
de higiene, sendo enfatizado o cuidado relacionado com o corpo. Ficou evidente que
elas realizavam atividade educativa de prevenção e reflexão sobre as condições físicas
dos alunos, com o intuito de zelar o corpo.
Esta atividade levou-me aos estudos de May (1993, p. 88), que já havia apontado
a noção de corpo falando por metáfora: “a natureza abate a pessoa com um resfriado,
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uma gripe ou uma doença mais séria, como se quisesse alertar: quando aprenderá a dar
atenção ao seu corpo?” O autor afirma que se deve ouvir o próprio corpo, ampliando-se
a consciência de si mesmo, o que remete à ideia de manter o corpo saudável.
A proposta de do PSE, enquanto política pública inspira-se na apropriação dos
diferentes conhecimentos sobre o corpo, as condições de vida da população escolar e a
importância de desenvolver estratégias que contribuam significativamente para com os
cuidados com o corpo. No caderno Promoção da Saúde (2013), na seção titulada
“Cuidados com o corpo na integralidade do sujeito”, a noção de corpo traz à tona os
sentidos: (1) do cuidado consigo próprio, levando em conta o espaço e o tempo em que
se vive; (2) autonomia e emancipação na promoção da saúde e prevenção de doenças. E
aponta que à escola cabe favorecer essa conquista do escolar por meio de integração
entre as diferentes áreas do conhecimento.
No discurso do PSE, seu argumento está organizado em torno de um dos lugares
do preferível: o lugar da ordem que valoriza a precedência de algo, tal como um
tradicionalista que prefere o antigo ao que é moderno. O argumento se encerra
explicitando bem o seu lugar do preferível: “Respeitadas as escolhas individuais e as
regras da escola, existem atitudes que se consagram, na maior parte das vezes, como
desejáveis e, indiscutivelmente, promovem o bem-estar e a saúde do escolar. Trata-se
do cuidado com a higiene corporal” (BRASIL, 2013, p. 17).
Pela sua aproximação com a concepção de cuidado com o corpo via integração
da Educação e Saúde, o PSE enfatiza existir várias práticas que devem ser
desenvolvidas, dentro e fora da escola. A expectativa é que se contribua para o
fortalecimento de uma constituição psíquica mais equilibrada e para o bem-estar físico,
emocional e social, visando a necessidade apontada no Programa de compreender o
sentido que o cuidado com o corpo assume no ser em desenvolvimento. (BRASIL,
2013)
Com base em tal concepção, a especificidade do cuidado com o corpo é o
cuidado em si, ou seja, são as atitudes que visam à educação, à promoção da saúde, e
que não separam as dimensões que envolvem aspectos afetivos, relacionais, biológicos,
alimentares do ser humano. A partir desta compreensão, questiono: qual é ideia de
cuidado no âmbito do PSE, em que se sustenta, uma vez que tem uma proposta de
integrar (de forma permanente) Educação e Saúde dos escolares, proporcionando
melhoria da qualidade de vida da população brasileira?
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No contexto do PSE, o cuidado é um atributo de caráter no elo entre Saúde e
Educação na escola, que é o lócus onde se promove o cuidado, portanto, “espaço para a
convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção da saúde
pelo viés de uma Educação Integral”.38 Portanto, o discurso defende a Educação Integral
como um conceito fundamental que compreende a proteção, a atenção e o pleno
desenvolvimento da comunidade escolar, sendo relevante investir em infraestrutura,
melhoria do acesso aos serviços e assistência à saúde a fim de atingir os objetivos da
integralidade e, consequentemente, promover o cuidado na escola, que compreende
outras atividades – não apenas as pedagógicas – para a construção da formação integral,
partícipe e responsável.
Durante a observação nas duas escolas, quando as coordenadoras descreviam as
ações das profissionais da saúde, repetiam os objetivos do Programa, mas sem muita
relação com a efetividade do PSE com as ações pedagógicas. Afirmaram a importância
da vacinação e da escovação e também da divulgação de cartazes sobre prevenção de
doenças.
As enfermeiras realizavam um trabalho de vacinação contra sarampo, pois havia
um surto no município. Esta posição das profissionais da saúde facilita a promoção da
saúde dos estudantes e tende a reproduzir a ideia de que na escola é possível que Saúde
e Educação trabalhem de forma conjunta e integrada para que a implementação do
programa tenha sua efetividade. No caso das enfermeiras, elas tendem a reproduzir a
ideia do cuidado como compromisso social, uma vez que seu trabalho só faz sentido
quando associado aos elementos sociais da comunidade, com ações voltadas para o
cumprimento de direitos e o desenvolvimento da cidadania. Foi possível notar a falta de
diálogo constante com as professoras para a efetivação dos objetivos do Programa.
Observei a dificuldade de aproximar os estudantes das ações de promoção da
saúde junto a unidade de Saúde. As enfermeiras salientam a fragilidade dessa ação pela
ausência de parceria, havendo também pouco contato da equipe de enfermagem com o
ambiente escolar.
Há de se destacar, também, que os conflitos dos saberes entre uma profissão e
outra também fazem parte desse emaranhado de relações que se encontram no elo por
aonde navegam professoras e enfermeiras. As professoras não se interessaram pelo
38

Fonte: Portal do MEC – Programa Saúde na Escola. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pnaes/194secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/14578-programa-saude-nas-escolas.
Acessado em: 15/11/2015.
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trabalho das enfermeiras. As professoras usavam o momento que as enfermeiras
estavam atuando para se dirigirem a sala dos professores. As enfermeiras ressaltam ser
imperioso conhecer a realidade do estudante e, portanto, a parceria com o docente seria
um diferencial.
De acordo com o discurso do PSE, é importante relembrar que a integração
entre a equipe de Saúde e a escola é um dos fatores que contribui para o sucesso de
qualquer atividade a ser implementada com estudantes neste espaço. No caso do
programa, alunos e os profissionais da Educação e da Saúde devem estar cientes da
relevância e dos objetivos do programa, pois dessa forma é possível que esse
relacionamento e a receptividade sejam estreitados de forma favorável.
Verifiquei, ainda, uma grande resistência de diálogo por parte dos profissionais
da Educação e da Saúde para se efetivar os objetivos do Programa. Essa resistência é tão
forte que o discurso voltado para a integralidade no Caderno de Promoção da Saúde
(2013, p.12), desenvolveu táticas para contorná-la:
Para construir relações intersetoriais voltadas para ações de saúde
deve se buscar primeiramente a Unidade Básica de Saúde mais
próxima da escola; Se a escola ainda não manteve contato com os
profissionais da saúde, o profissional da educação pode ter essa
iniciativa; É importante um diálogo que explique a proposta de
educação integral, as atividades de Promoção da Saúde, e, ainda,
como o Programa se articula com diferentes áreas; Em suma, os
profissionais envolvidos devem conhecer e re-conhecer a sua
comunidade, responsabilizando-se por ela, por meio de parcerias que
enriqueçam o trabalho de promoção da saúde no território escolar.

As observações caminharam na apreensão das relações das professoras nas
atividades que desenvolveram fora da sala de aula, com as enfermeiras, e na relação
com a coordenadora e pais na sala da coordenação. Foi preciso ficar atenta ao modo
como os profissionais (professoras, coordenadores e enfermeiras) organizavam as ações
educativas e de cuidado com seus alunos, pois seus comportamentos evidenciam a
maneira que compreendem a atividade de cuidar/educar àqueles que estão sob suas
responsabilidades.
Um momento que apresentou de maneira mais explícita o cuidado no trabalho
da professora foi na Escola A, onde a coordenadora sugeriu observar a professora
Maria, do 2º ano que desenvolveu um trabalho titulado “Quem sou eu”. As crianças
falavam de si mesmas por meio de desenhos e assim poderiam saber a sua história de
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vida, saber o significado do seu nome e desenvolver sua criatividade e imaginação.
Além disso, a professora afirmou ser uma forma de eles se reconhecerem no mundo,
com suas preferências em relação a tudo que o cerca.
A parceria com os professores e a coordenação é observável, principalmente no
que se refere a transmitir direcionamentos para os estudantes. De acordo com a
coordenadora, há um incentivo para que os professores ensinem atitudes que previnam
doenças, mesmo que não seja o papel deles de forma direta, mas é valorizado que
estimulem a ordem dentro da escola, assim como o cumprimento das regras.
A professora Cíntia, docente da Escola B, conversava com os alunos na sala de
aula do 1º ano sobre higiene pessoal, cuidados do corpo, sobre não “deixar ninguém
pegar no corpo”. Ela trabalhava o assunto sem as enfermeiras. Em um momento, a
professora enfatizou: “O nosso corpo é precioso”.
Por meio das atitudes da coordenadora e a professora foi possível constatar que o
tema “cuidado com o corpo” era recorrente, se desdobra na relação família/escola, bem
como na relação aluno/professor, com o favorecimento de um ambiente propício em
casa e no espaço escolar para manter o corpo sadio por meio de atitudes de asseio,
limpeza e higiene. O cuidado com o corpo é ajudar o outro a se desenvolver como um
ser humano
Na Escola A, observei a coordenadora e a professora resolvendo com uma mãe
um conflito com seu filho, uma situação que envolve o cuidado que é a relação saudável
com o outro. Fui autorizada a presenciar a conversa. Elas falavam sobre a má conduta
do estudante em casa e a recorrência de indisciplina e notas abaixo da média na escola.
O aluno já tinha reprovado a mesma série no ano anterior e precisava de
direcionamento. A coordenadora foi enfática em afirmar que “não adiantava somente
exigir da escola uma correção das atitudes dele, uma vez que em casa deveria ser o
início da educação e não ao contrário”. A mãe se justificou pela falta de tempo, que era
mãe solteira e exatamente por isso não tinha tempo para corrigir estas faltas. A
coordenadora se prontificou a ajudar no que fosse preciso, mas afirmou que sozinha não
conseguiria. Foi possível perceber o acolhimento da coordenadora no trato com a mãe.
Em relação ao depoimento da mãe, pode-se ver o quanto as condições
sócioeconômicas das famílias dos estudantes é indutor de comportamentos considerados
inadequados. As condições de vida num contexto social precarizado são tidas como
fator de dificuldades que se refletem no trabalho na escola, sendo considerados fatores
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de sofrimento no convívio escolar.
Nessa direção, retomamos o discurso do PSE que sustenta o argumento de que
nada melhor do que a escola para mobilizar as condutas adequadas, conscientizando que
desempenha o ofício de cuidar/educar, especialmente quando se assume uma jornada
ampliada. A escola, desse modo, é o centro de referência, é o lugar de “purificação”.
No Caderno Promoção da Saúde (2013) que explica as ações do PSE, o
argumento sobre a integração entre os profissionais de Educação e Saúde na escola está
organizado em torno de um dos lugares do preferível: o lugar da essência, no qual
refere-se ao fato de conceder um valor superior aos indivíduos enquanto representantes
bem caracterizados dessa essência. Os profissionais da Saúde e da Educação extraem
do lugar da essência todo o seu atrativo e todo o seu prestígio. Percebe-se que esta
realidade instituída na escola vem se reforçando a cada ano e os profissionais
envolvidos tendem a reproduzir a noção de que nada é mais importante do que favorecer
o cuidado, por meio da saúde, que expressa a conquista da formação integral pelos
alunos. Dessa forma, ampliar as responsabilidades educacionais da escola se configura
como um desafio nesse contexto, pois há uma responsabilização coletiva pela qualidade
da educação, por meio da articulação entre essas áreas, esses profissionais, os
equipamentos sociais e a própria escola.
As professoras e a enfermeiras navegam, navegam no elo, no cruzamento, entre
Saúde e Educação. Mas quem são elas?

5.3. Perfil dos sujeitos
Foram entrevistadas 12 professoras e quatro enfermeiras nas duas escolas e,
para preservar sua identidade, usei nomes fictícios.

5.3.1. Professoras da Escola A
O perfil das professoras da escola A exibe as seguintes características:
possuem idade entre 32 e 53 anos, revelando-se pessoas experientes. Quanto à formação
profissional, as sete docentes possuem pós-graduação lato senso e uma delas fez
mestrado. A seguir, apresentaremos as características pessoais de cada uma delas,
finalizando com seus argumentos em relação ao seu papel como docente.
A Professora Ana tem 53 anos, é em Pedagogia, pós-graduada na área de
Educação, leciona há 14 anos no magistério da rede pública e atua na Educação Infantil
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e dos anos inicias do Ensino Fundamental. Em relação à docência e o papel do
professor, ela diz:

O professor precisa se atualizar e atualizar os alunos. Eles precisam está sabendo o
que está se passando e como eu lhe digo é desde a educação sexual trabalhar estes
temas com eles, por eles não entenderem.

A professora Maria tem 48 anos de idade, é pedagoga, pós-graduada em
Educação, leciona há 12 anos no magistério da rede pública nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e acredita que o professor é um mediador na aprendizagem dos alunos, é
ele que constrói com os alunos uma aprendizagem para a vida.

É importante, sabe, que o aluno perceba a importância da aprendizagem para sua vida.

A professora Lídia tem 32 anos, possui como formação inicial em Pedagogia, é
pós-graduada em Educação, leciona há dois anos no magistério da rede pública nos anos
iniciais do Ensino Fundamental e já trabalhou em escolas particulares. Ela explica que
em relação à docência,

O professor deve ser um mediador em sala de aula, que estimule na escola: uma
educação para todos com o cumprimento das políticas, aí sim.

A professora Marta tem 36 anos, é formada em Letras, leciona há sete anos na
rede pública, na etapa dos anos iniciais Ensino Fundamental e possui pós-graduação.
Sobre a docência ela afirma:

Nós professores não exercemos apenas o papel de escolarizar, mas também o de educar
as crianças, orientando e mostrando sempre o caminho certo a ser seguido.

A professora Mazé tem 33 anos, é formada em Biologia e Pedagogia, tem
mestrado em Bioquímica, leciona há cinco anos na rede pública de ensino, nos anos
iniciais do Ensino Fundamental I também no Fundamental II. A respeito da docência,
ela afirma:
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Eu penso que o professor tem um importante papel na formação crítica do aluno para
torná-los melhores cidadãos. Pessoas que procurem o bem-estar para si, para o
próximo e para o meio ambiente.

A professora Rute tem 32 anos de idade e atua no magistério há nove anos na
rede pública. Leciona nas turmas do Ensino Fundamental I, é formada em Licenciatura
Plena em Química e Pedagogia, pós-graduada em Educação. A docente enfatiza que em
relação à docência,

O papel do professor vai além de transmitir conhecimentos, mas transmitir valores. Na
minha concepção e também de muitos colegas que comentam é que o professor está
mais para administrar problemas do que transmitir conhecimentos.

A professora Joana tem 36 anos de idade e atua no magistério há 10 anos.
Leciona nas turmas do Ensino Fundamental I. Para a docente,

O professor é aquele que traz inquietações, indagações, reflexões, levando as pessoas a
criarem um conhecimento, um senso comum.

5.3.2 Professoras da Escola B
Da Escola B participaram seis professoras que possuem idade entre 32 e 56
anos, revelando-se pessoas também experientes. Quanto à formação profissional, cinco
docentes possuem pós-graduação e uma professora fez mestrado. Em seguida,
apresentaremos as características pessoais de cada um delas, finalizando com seus
argumentos em relação ao seu papel como docente.
A professora Paula tem 51 anos, é formada em Música, possui pós-graduação e
leciona há mais de 20 anos na rede pública em turmas da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I. Para a docente o professor tem muitos papéis na escola, ela afirma:

Ah, o professor tem muitos papeis, ele hoje em dia, além de ter que passar os
conhecimentos, ele tem que passar também os bons hábitos, tem que trabalhar os
princípios de ética, os princípios de bom comportamento, tem que ser conselheiro dos
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alunos, ser conselheiro dos pais (...) enfim, o professor hoje em dia é um faz tudo.

A professora Cíntia tem 56 anos e atua há mais de 35 anos no magistério da rede
pública, em turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. A docente é formada
em Teologia e pós-graduada na área de Educação. Em relação à docência, ela afirma
que

Hoje em dia o professor é mãe, psicólogo e tudo mais que tem que ser feito na família,
o professor não deixa de assumir.

A professora Marina tem 49 anos de idade e atua no magistério há 14 anos na
rede pública. Graduada em Geografia e Licenciatura em Pedagogia, possui pósgraduação em Gestão Escolar. Leciona nas turmas do 1º ao 6º ano do Ensino
Fundamental I. Em relação à docência, considera que

O professor tem o papel de orientador, estimulador de todos os processos que levam os
alunos a construírem seus conceitos, valores, atitudes e habilidades que permitam a
esses alunos crescerem como pessoa, como cidadãos.

A professora Clara tem 54 anos, atua na escola da rede pública há 12 anos na
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Possui bacharelado em Pedagogia e pósgraduação em Educação. Em relação ao seu papel como docente, afirma que

O professor tem que ser aquela pessoa engajada, que goste do que faça e tenha vontade
de ensinar, trabalhar em equipe, que interaja com o aluno.

A professora Ester possui 55 anos, atua há 11 anos na escola da rede pública nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Possui bacharelado em Pedagogia e pósgraduação na mesma área. Para a docente,

O professor é orientador, incentivador do aluno. Eu acho que é a gente que tem esse
papel de auxiliar o aluno no seu caminho.
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5.3.3. Análise do perfil das professoras
De acordo com os dados do perfil das professoras das duas escolas, percebe-se
que o grupo apesar de ser representado apenas por mulheres, na Escola A elas possuem
características bastante heterogêneas no que diz respeito à idade, ao tempo de
magistério e à experiência na rede pública de ensino.
A maioria das professoras atua nas duas escolas há bastante tempo, com exceção
de uma professora (Escola B) que atua há apenas dois anos. Todas conhecem o PSE.
As professoras valorizam a formação continuada, pois todas tem pós-graduação
lato sensu, cursos que estão diretamente relacionadas às demandas do mercado de
trabalho, além de outros objetivos que o curso desta natureza apresenta. Deste grupo,
quanto à valorização de atividades de pesquisa e extensão, apenas duas professoras
cursaram mestrado.
Com o objetivo de perceber as crenças, valores, opiniões, experiências e
comportamentos das professoras tal como expressos por elas mesmas sobre o cuidado,
foram realizadas entrevistas partindo do que cada docente leva em conta para poder
atuar na escola, ressaltando o seu papel. Em seus discursos elas afirmam a necessidade
de orientarem os alunos numa certa diretriz, com o desejo presente de conduzi-los de
uma condição a outra, o que caracterizando a “metáfora do percurso escolar”39;
reconhecem a importância que elas tem na vida dos alunos e a função legitimadora da
escola.

Os argumentos dos docentes configuram a escola como grande aliada no

processo de formação e transformação dos sujeitos que nela se inserem.
A escola é o caminho para se conquistar a cidadania plena, marcada por lutas e
dificuldades que se fazem presentes, e também o lugar onde se podem suprir as
carências, sejam elas afetivas, emocionais e sociais da comunidade onde está inserida.
Há que destacar que as duas escolas participantes da pesquisa se mostram inseridas num
cenário brasileiro em que seus alunos apresentam péssimas condições sociais,
geralmente vivem em ambientes desfavoráveis, onde o acesso à Educação e Saúde ainda
é dificultado, e o acesso às necessidades básicas como o de alimentação, lazer, cultura, é
comprometido por diversas causas. Essa realidade traz para a sala de aula temas e
responsabilidades por parte dos professores que veem na escola um local de formação e
39

“A metáfora percurso determinado e plenamente determinável predomina em nossa sociedade, seus
adeptos, a maioria dos especialistas em educação e dos professores, considera que a escola é o único
caminho para alguém aprender e se tornar cidadão” (MAZZOTTI, 2015, p. 77).
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mudança, de cuidado e educação, enfim, o lugar privilegiado para se chegar à cidadania,
que vai além do simples ensino de conteúdos.
Segundo o argumento da professora Marta, docente da Escola A,“nós
professores não exercemos apenas o papel de escolarizar, mas também o de educar as
crianças, orientando e mostrando sempre o caminho certo a ser seguido”. Para as
professoras, superar essas carências é considerado foco da Educação, ficando bastante
claro o que é desejável, o que deve ser ensinado e aprendido nas escolas.
As professoras argumentam que se envolvem, se sentem imbuídas a alterar sua
prática mediante a construção de alternativas de ação ao mesmo tempo em que se
recusam a agir apenas como meras transmissoras de conteúdos. Para a docente Mazé, da
Escola A: “o professor tem um importante papel na formação crítica do aluno para
torná-los melhores cidadãos. Pessoas que procurem o bem-estar para si, para o
próximo e para o meio ambiente”. Os professores, portanto, não têm apenas o dever de
educar, nem exclusivamente o dever de cuidar, mas o de organizar, orientar o
comportamento e a ação desses indivíduos nas relações sociais. É preciso, portanto, a
integração desses dois elementos: o cuidar e o educar, como está proposto nos
documentos que analisei.
Esta representação de cuidado/educação como função legitimadora da escola já
fora apresentada justamente nos objetivos LDBEN (BRASIL, 1996). A lei resulta de
uma mobilidade argumentativa em que pretende a adesão do seu auditório às premissas
dos seus argumentos. A LDBEN usa como argumento central a ideia de que a escola é o
lugar privilegiado de relações, por inspirar autonomia e o encontro com o diferente,
amparado na solidariedade humana, como se pode ver em seu 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”.
A partir da LDBEN há uma significativa contribuição de discursos oficiais
produzidos com o propósito de enfatizar o desenvolvimento integral do aluno,
entendendo que ele é um ser completo. Vale lembrar a necessidade de educação e
cuidados, onde os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e
sociais são relevantes. Nesse contexto educativo, o PSE reforça a ideia de uma relação
intrínseca entre o desenvolvimento do tema do cuidado, pela via da Saúde, na
perspectiva de construção da cidadania, pela via da Educação. Em seu discurso é
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relevante destacar que para se alcançar a formação integral de educandos, a estratégia
deve integrar a articulação permanente entre ações de Educação e de Saúde e, para isso,
é imprescindível a cooperação de profissionais de diferentes áreas a fim de incorporar
no ambiente educativo o binômio cuidar e educar de forma integrada.
Ao focalizar as ações de “educar e cuidar”, é necessário atentar para a proposta
do PSE, onde este binômio envolve as necessidades básicas de Saúde, o cuidado físico e
social fundamentais para a inserção do ser humano no mundo. Nos argumentos as
professoras afirmam que essas necessidades, “todos os processos”, são importantes e
que interferem no pleno desenvolvimento intelectual dos alunos, como defende a
docente Marina, atuante na Escola B:

O professor tem o papel de orientador, estimulador de todos os processos que levam os
alunos a construírem seus conceitos (...) que permitam a esses alunos crescerem como
pessoa, como cidadãos.

Como se vê, no discurso das professoras, o processo de educar e cuidar acontece
simultaneamente às trocas, às vivências e às aprendizagens, provocando um
desenvolvimento que permite ao educando se tornar cidadão. O que nos leva à Kramer
(2013), que destaca que o cuidado é parte fundamental da Educação e que as ações de
educar e cuidar estão profundamente imbricadas.
Abraçando a perspectiva educacional de transformação para a cidadania, as
professoras afirmam que na sala de aula, elas assumem, por vezes, papéis diversos,
como de psicólogo, pais ou amigos, como diz a professora Joana, da Escola A,
argumenta: “o professor é mãe, psicólogo e tudo mais que tem que ser feito na família
(...)”.
A tarefa de educar e cuidar, mesma de forma implícita na fala da professora, se
torna determinante para que as necessidades dos escolares sejam atendidas. Os
interesses das professoras permitem revelar indícios dos valores (preferíveis)
compartilhados pelo grupo, podendo-se identificar suas representações de cuidado em
seu trabalho.
Segundo Moscovici (2012), este comportamento é organizado a partir da
elaboração do conhecimento no universo consensual, partilhado com o grupo dentro de
uma realidade comum por meio da lógica interna natural que orienta a vida prática do
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indivíduo, o que é o papel das “representações sociais”, ligado diretamente aos lugares
dos preferíveis, descritos na teoria da argumentação. Dessa forma, discursos
organizados em torno do lugar da ordem como seu lugar do preferível, são comuns em
momentos de entusiasmo na busca de uma formação integral, considerados superiores
ao passado. O argumento da professora Ana (Escola A), por exemplo, está organizado
em torno de um dos lugares do preferível: o da qualidade e da ordem, nos quais se dá
mais valor ao mais novo que sucede o antigo, pois este já não é mais suficiente: “O
professor precisa se atualizar e atualizar os alunos (...)”. Nesse sentido, a professora
Ana defende a ideia de preparar o aluno para que saiba cuidar do corpo. Sua fala
explicita bem o seu lugar do preferível “(...)Eles precisam estar sabendo o que está se
passando e como eu lhe digo é desde a educação sexual trabalhar estes temas com eles,
por eles não entenderem.
Este lugar do preferível é recorrente no discurso oficial do PSE por sugerir uma
perspectiva de formação integral (o novo), o que pode denotar a compreensão do
cuidado não mais apenas como um conjunto de hábitos a ser desenvolvido, mas sim a
partir da ideia de direito e deveres, havendo uma importante mudança na atitude, um
estilo de vida a ser adotado. Essa mudança de atitude traz uma preocupação com a
educação sexual, o cuidado com corpo, principalmente em regiões de pobreza, onde a
comunidade escolar não tem informação adequada para que possa assegurar qualidade e
bem-estar. No entanto, as professoras não têm essa formação específica para aulas de
educação sexual, por exemplo, e às vezes nem mesmo de higiene e hábitos corporais.
Na fala da docente Maria (Escola A) vemos também o lugar da quantidade como
preferível: o cuidado presente nas ações estabelecidas na escola, em torno do que tem
mais valor pessoal e social, o mais desejável. Quanto mais, melhor. Vejamos:

Ah, o professor tem muitos papeis, ele hoje em dia, além de ter que passar os
conhecimentos, ele tem que passar também os bons hábitos, tem que trabalhar os
princípios de ética, os princípios de bom comportamento, tem que ser conselheiro dos
alunos, ser conselheiro dos pais (...) enfim, o professor hoje em dia é um faz tudo.

A fala das professoras permite discutir suas noções de cuidado/educação no
âmago da formação. As professoras acreditam que o seu papel se apresenta como
privilegiado nas relações do aluno com o mundo, em prol de uma formação para a
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cidadania. Neste aspecto, Guimarães (2011, p. 49), afirma que é não é possível educar
sem cuidar em qualquer espaço de formação humana e, dessa forma, “dilata as
possibilidades da educação”. O cuidado ganha grande significado social e um sentido
de universalidade que passa a ser visto como uma possibilidade atual no processo único
que envolve educar e cuidar.
A forma como o corpo docente acredita ser o objetivo de sua função reflete
claramente na maneira como suas aulas são direcionadas. Fica claro, portanto, que tanto
na Escola A como na Escola B há uma valorização das atividades em que as professoras
trabalham a prática de valores no âmbito do pleno desenvolvimento do aluno, através de
recomendações do que consideram correto e ideal. O cuidado para as professoras se
refere ao cumprimento de ações relacionadas ao corpo, ao corpo que aprende, ao corpo
que tem direitos e deveres, ao corpo em desenvolvimento que será transformado em
corpo do bom cidadão.

5.4. Enfermeiras da Escola A e da Escola B
Na Escola A, a Enfermeira Tereza possui 37 anos de idade é bacharel em
Enfermagem e possui pós-graduação lato sensu em Saúde da Família. Quanto ao tempo
de atuação na área de Enfermagem, possui doze anos de experiência, sendo cinco anos
nas atividades do posto de saúde da escola. Em relação a sua profissão, ela diz que:

A enfermeira tem a função inerente ao cuidar.

A Enfermeira Ivete possui 35 anos de idade é bacharel em Enfermagem e possui
pós-graduação lato sensu em Saúde Coletiva. Quanto ao tempo de atuação na área de
Enfermagem, possui oito anos de experiência, sendo cinco anos nas atividades do posto
de saúde da escola. Em relação a sua profissão, ela diz:

Eu tenho a função como enfermeira é de olhar o outro com sensibilidade, com
acolhimento. Na escola é o que mais a gente sente e vive, é isso.

Na Escola B, a Enfermeira Ellen possui 35 anos, bacharelado em Enfermagem e
pós-graduação lato sensu em Enfermagem Médico-cirúrgica. Atua há 13 anos na área
de Enfermagem, sendo que há um ano está lotada no Posto de Saúde da escola. Para a
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profissional, seu papel vai desde procedimentos de Enfermagem até palestras educativas
para promoção de saúde e prevenção de doenças na escola. De acordo com ela,

As ações do enfermeiro no Programa abrangem palestras educativas, controle de
situação vacinal (...) Há um trabalho interdisciplinar.

A Enfermeira Elena, atua como enfermeira e coordenadora do Posto de Saúde há
três anos. Possui 33 anos de idade, é bacharel em Enfermagem e possui pós-graduação
lato sensu em Enfermagem do Trabalho, Gestão de Saúde e Auditoria. Responsável
pelas ações do posto de saúde, a profissional acredita que:

No PSE, integrar saúde e educação, ela vem no sentido de que, no sentido de melhorar
a qualidade de vida desses alunos. A gente vai com o olhar da saúde tentando
proporcionar um melhor bem estar dessas crianças.

A Enfermeira Neli atua como enfermeira há oito anos. Possui 32 anos e a
respeito do seu papel na escola, afirma que:

Através do Programa há um trabalho interdisciplinar, que tem o objetivo de promover
a saúde e também prevenir doenças na comunidade como o todo.

5.4.1 Análise do perfil das enfermeiras
De acordo com os dados do perfil das enfermeiras, percebe-se que o grupo
apresenta características bastante homogêneas no que diz respeito ao sexo e idade, mas
diferente em relação ao tempo de atuação e à experiência na escola.
O fato de essas profissionais terem um tempo de suas atividades destinado às
ações na escola pode influenciar significativamente na forma como elas representam o
cuidado e, consequentemente, suas práticas diárias enquanto enfermeiras. Elas
acreditam ser necessária a aproximação entre a comunidade escolar e os serviços de
saúde, a fim de estabelecer um elo entre eles e, assim, promover a educação da
comunidade. Percebem o serviço de visita à escola como privilegiado e próprio à sua
posição como enfermeiras, tendo se mostrado dispostas à execução deste serviço. De
acordo com a fala da enfermeira Elena, da Escola B, “A gente vai com o olhar da saúde
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tentando proporcionar um melhor bem estar dessas crianças”.
As enfermeiras descreveram sua função na Escola. A integração entre Educação
e Saúde traz também a ideia da Enfermagem como uma profissão especializada e
apartada das professoras. A função da Enfermagem seria aproximar a comunidade
escolar das informações no que dizem respeito à Saúde e a sua promoção, ou seja, a
função de formar e informar. A Enfermagem voltada ao processo de trabalho no
cuidado com a própria saúde está fortemente ancorada na PNPS, reeditada em 2006
pelo MS, na qual é apresentado um debate político sobre as condições necessárias para
que sujeitos e as comunidades sejam mais saudáveis, visando uma atitude baseada na
cooperação e no respeito às singularidades, criando um estímulo à intersetorialidade
(BRASIL, 2009).
A escola é compreendida como um espaço privilegiado de relações, contribuindo
para a construção dos valores pessoais e interferindo nos modos e estratégias de
cuidado. Em função disso, tanto para a comunidade escolar como para os profissionais
de Saúde, há um serviço “novo” em que a presença do enfermeiro na escola, com
propostas de atividade conjunta com o serviço pedagógico, representa um desafio para
todos os sujeitos, com seus papéis sociais distintos, no sentido da integração e
conhecimento sobre as áreas de atuação e possibilidades de atividades conjuntas.
As enfermeiras afirmam ainda que as contribuições da Enfermagem têm o
intuito de proporcionar aos estudantes uma melhor qualidade de vida. Portanto, pensar
no cuidado na escola, não é só pensar nos alunos, mas também nos professores para que
as ações os incluam também, produzindo uma mudança no seu estilo de vida para
alcançar qualidade de vida. Para elas, as enfermeiras precisam ter uma visão prospectiva
sobre as necessidades dos professores, dos alunos e também da família.

5.5. Análise das entrevistas das professoras e enfermeiras
As entrevistas foram submetidas a análise retórica do corpus argumentativo dos
discursos.
O interesse deste capítulo é mostrar a técnica de análise retórica, baseando-se
nos estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Reboul (2004) e Mazzotti (2004,
2003, 1999) a fim de apreender nos discursos das professores e enfermeiras as
representações sociais de cuidado. Para isto, analisei o corpus discursivo constituído a
partir de entrevistas semi-estruturadas com oito professoras e três enfermeiras.
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A análise retórica evidencia as razões da ação persuasiva entre o orador/escritor
(ethos), o auditório/leitor (pathos) e o discurso (logos), uma vez que o discurso no
âmbito escolar é uma situação de negociação de significados. Entre ethos e pathos há
uma distância definida por múltiplas diferenças (social, política, ética,
ideológica, intelectual). A comunicação (logos) surge como forma de resolver
essa diferença, negociando e formando novas significações.
Cabe dizer que a preocupação desse tipo de análise é com a compreensão de um
discurso, não por seu aspecto sintático, mas em seu aspecto pragmático e semântico, na
palavra que não possui um único sentido, mas que pode assumir diferentes formas e
apresentar múltiplos sentidos que se relacionam ao contexto social e cultural de quem
fala e/ou de quem ouve. Conforme Reboul (2004, p. XIV), “a retórica não é aplicável a
todos os discursos, mas somente àqueles que visam persuadir, o que de qualquer modo
representa um belo leque de possibilidades!”
No contexto do PSE, na maioria das vezes, o professor e os profissionais da
saúde são oradores/escritores; os alunos, o auditório, e o discurso – oral ou escrito - o
logos. Como estamos na situação de reconstituir os atos sociais sobre um conhecimento,
no contexto do PSE, temos que indagar: quais os meios com os quais o orador procura
persuadir ou influenciar os membros do seu auditório?
As informações coletadas por meio das entrevistas foram confrontadas
com a observação nas duas escolas. As entrevistas não tiveram uma ordem
prévia, pois geralmente procurei obter informações sobre as experiências que o
entrevistado já tinham sobre o PSE, se já tinha participado de alguma atividade
do programa anteriormente, se sabia o que era e, a partir das respostas, foram
feitas perguntas sobre o cuidado.
Para analisar o discurso tomei o estudo de Reboul (2004), onde o autor ensina
que diante de um texto é importante elaborar as questões ou “lugares da interpretação”.
Assim, Reboul propõe uma função hermenêutica para a retórica, significando
“hermenêutica” a arte de interpretar textos. Para o autor, “não se ensina mais retórica
como arte de produzir discursos, mas como arte de interpretá-los. [...] Mas aí a retórica
recebe outra dimensão; não é mais uma arte que visa a produzir, mas uma teoria que
visa a compreender (REBOUL, 2004, p. XIX).
Então, qual seria o sentido dessa prática? Buscar entender os mecanismos do
discurso, dos recursos persuasivos utilizados pelo autor para a produção do sentido, do
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reconhecimento das ocorrências de figuras de retórica na comunicação e das figuras
constitutivas dos argumentos utilizados e que procuram envolver/seduzir o auditório e
tentar convencê-lo de algo. Tendo conhecimento de tal dinâmica discursiva, o auditório
poderá, de forma consciente, melhor posicionar-se frente àquilo que se propõe. Assim,
não cairá em armadilhas sedutoras. Dessa forma, ao entender os mecanismos que o
orador consegue usar para envolvê-lo, ou pelo uso de meios que o emocionam (ethos e
pathos), ou pela maneira que estrutura seus argumentos, o auditório poderá, com esse
conhecimento, tomar “livremente”, pois escolhe racionalmente, após sua reflexão e
crítica e por isso, livre – a posição diante do que foi proposto pelo autor. Para Reboul
(2004, p. 139) ensinar a retórica com essa proposta “nada mais é que a própria retórica,
em sua função interpretativa”. Portanto, “quais são seus elementos argumentativos e
oratórios?”
A análise retórica se utilizará de técnicas que integram estes três
elementos de maneira relacional - orador, discurso e auditório, pois só assim
será capaz de apreender do discurso não só a palavra proferida, mas também
interpretar os valores presentes no que é dito. Para tanto, Reboul (2004, p.
140), reforça a importância de saber quem é que fala. Primeiramente, pergunta:
Quem fala? Permite saber quem é esse sujeito, qual a sua doutrina, ou seja, seus valores
e crenças.
Ao contrário de certas análises estruturais, a leitura retórica assume a
responsabilidade dessa pergunta, considerando úteis quaisquer
informações referentes à vida do autor e à sua doutrina. Mas essas
informações raramente são indispensáveis. E, assim, a leitura retórica
postula que o texto tem autonomia e é entendido por si mesmo.
(REBOUL, 2004, p. 140, grifado por mim).

Destaco o trecho que me levou a relacionar a análise da retórica com a atuação
das professoras e enfermeiras, em um discurso que, a princípio, aparentava possuir
marcas pessoais de autoria, integrando o discurso ao contexto do sujeito falante.
Discurso que é dinâmico e se transforma todo tempo.
Reboul (2004) pergunta: Quando? Qual é a época em que o discurso foi
elaborado. A contextualização histórica é importante para apreender como os
fatos, a ideologia e os valores de determinada época influenciam na elaboração
dos argumentos. Em seguida, questiona: Contra o que? É raro que um discurso
não produza em seus argumentos com o intuito de convencer uma opinião
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contrária. Pergunta sobre a finalidade: Por quê? A finalidade pode ser o que
está implícito no discurso. Enfim, acrescenta: Como? É o modo como o discurso é
dito, que pode ser: “eu”, a própria pessoa que está falando; “ele”, o eu do discurso não é
o do autor, é o caso das citações; e “ninguém”, “quando o discurso se apresenta como
puro enunciado, por exemplo, os textos escritos por juristas ou geógrafos” (REBOUL,
2004, p. 141).
Com efeito, a análise que realizei consideraram as questões que se
referem ao âmbito do orador: Quem fala? Por que fala? Como fala? Onde fala?
e as questões propostas por Jodelet (2001) - Quem sabe e de onde sabe? diz respeito
às condições de produção e de circulação das representações sociais; O que e como
sabe? se refere aos processos e estados das representações sociais; Sobre o que sabe e
com que efeitos? têm a ver com a focalização do grupo relativa ao seu grau de
aproximação e interesse acerca de determinado objeto de representação. Essas questões
nortearam a apreensão dos elementos que aparecem no discurso de enfermeiras e
professoras relativos ao cuidado em seu trabalho, e permitiram explorar as possíveis
ligações entre eles, relacionando-os ao contexto do problema, nesse caso, o PSE.

5.6. As posições defendidas por professoras e enfermeiras
As posições defendidas pelas professoras e enfermeiras foram organizadas em
duas categorias: (1) a definição de cuidado nas práticas das professoras e das
enfermeiras no âmbito do PSE, e, com base nos argumentos da primeira, (2)
compreensão de cuidado que articula esses dois campos, Educação e Enfermagem, no
contexto do PSE.

(1) A definição de cuidado nas práticas das professoras e das enfermeiras no
âmbito do PSE
Em seus discursos há sempre uma tomada de posição contra ou a favor do
cuidado na escola no âmbito do PSE, mesmo que implicitamente, e as razões utilizadas
para justificar suas posições serão aqui analisadas.
Inicialmente tratarei dos argumentos que dizem respeito à definição de cuidado
identificado nas práticas das professoras. Em seus depoimentos há a presença do
cuidado nas experiências socializadas a partir das relações de convivência na escola. A
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figura 6 é um esquema elaborado por mim, para mostrar a noção de cuidado sustentada
pelas professoras:

Figura 6 – Noção de cuidado segundo as professoras
Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com as professoras entrevistadas, cuidado é resgate e valorização
social, ideias entremeadas que apontam para a formação ampla do aluno. Cuidado, aqui,
quer dizer uma atitude de envolvimento com o outro, com objetivo de ampliar as
experiências de vidas dos alunos (ideia compartilhada pelas professoras das duas
escolas). Cuidado que também é para conhecer o aluno, falar sobre suas dificuldades,
seus sentimentos, suas necessidades físicas e emocionais. Os discursos reproduzidos a
seguir são evidências dessa afirmação:

O cuidado é a gente olhar e trazer um que cada um tem de bom, e aí,eu preciso
estimular o meu aluno e ele acreditar na possibilidade de chegar lá. É assumir um
compromisso com ele, valorizar o que ele tem de bom (Professora Maria, Escola A)

O cuidado acontece muito na roda de conversa é uma oportunidade de ter acesso, dá
atenção a eles, perceber o que ele é, o que ele tem, e também abordar conversas mais
dirigidas. (Professora Ana, Escola A)
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O cuidado é quando eu levo meus alunos a refletirem sobre si e sobre sua relação com
o outro. Eu tenho atenção em tudo, por exemplo, tenho que vê o aluno como o todo, o
que ele precisa para ser alguém na vida, isso é importante, sabe. (Professora Marina,
Escola B)

O cuidado é a gente trabalhar em sala de aula o todo do aluno, a parte de higiene
pessoal, os cuidados com o corpo, básicos, mais nada assim concreto para trabalhar,
mas acho que é válido sim, porque é se aproximar e valorizar o que ele tem e vê
também o que ele está precisando para conseguir seguir. (Professora Rute, Escola B)

Suas falas parecem ir ao encontro de uma retórica que enaltece a escola como
um espaço que promove a formação integral. Indiretamente, as professoras se sentem
valorizadas e, em alguma medida, se veem como quem resgata aqueles que tem pouco
acesso à educação e enaltecem sua condição de educadora/cuidadora dando-lhe um
grande valor social. Por configurar-se como prática educativa, mesmo sendo uma
atividade elementar da vida cotidiana, a higiene do corpo (como expressa a Professora
Rute) requer um processo de transmissão de conhecimentos acumulados. Nessa direção,
a atitude que mais funciona é criar um vínculo com o aluno e tentar, por meio dessa
interação, dar sentido ao trabalho que é desenvolvido na escola, no convívio social. Em
tudo isso, o que está sempre em questão, é a ideia de resgatar o aluno, com seus
sentimentos, valores, histórias de vida e desafios.

Mas nós temos alunos que a gente diz assim não tem mais o que fazer, porque o que a
gente pode fazer, a gente faz. E a família não ajuda. E como é que vai ser? Só nós e a
família nada? (Professora Mazé, Escola A)

Na fala desta professora, há uma valorização social da instituição escolar, ao
afirmar a prevalência da escola na formação e socialização das crianças que não
encontram no seio familiar as condições adequadas, para seu desenvolvimento. Assim
como na fala desta outra professora:

Muitas vezes observamos alunos com uma família completamente desestruturada em
que os pais acham que as escolas funcionam como depósitos de alunos. Não os apoiam,
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não acompanham sua rotina. Devido a isso, temos que cada vez mais ajudá-los.
(Professora Maria, Escola A)

As professoras falam ainda de seu forte envolvimento afetivo com os alunos e do
grau de solicitação emocional que eles têm diante do descaso da maioria das famílias, já
naturalizado para elas. Por isso, o cuidado como resgate. As professoras apontam a
crença na escolarização como meio eficaz para a garantia da dignidade humana e isso
foi fortemente expressado por elas. Foi possível inferir que a escola parece ser a única
instituição social com a qual as famílias podem contar para a educação de seus filhos,
sendo elas as responsáveis pela construção de valores sociais junto aos alunos.
Identifiquei, também marcas importantes em relação ao cuidado na rotina da
escola, que estavam associadas à formação dos alunos, à formação integral, como
expressa no documento base do PSE, isto é, cuidado com a formação ampla, aquela que
integra Educação e Saúde para a cidadania e usufruto pleno dos direitos humanos.
Os argumentos das professoras que tratam do cuidado como formação
ampla, fundam-se no lugar da quantidade: por ser o que mais se pratica, então
é o que a define. Tem mais valor, é mais desejável, porque é o mais usual, logo
é o que caracteriza o cuidado. A fala da professora Lídia da Escola A, revela
que: "Para educar, tem que formar, é... cuidar, acho que é assim, todo mundo
procura formar o aluno, todos já entendem". E o depoimento da Professora
Cíntia, da Escola B, reitera a afirmação da colega:

Cuidar, educar, é uma expressão que aqui a gente já usa e é quando a gente olha o
todo do aluno. Mas, para isso temos que estudar a fundo a criança em si para saber,
para ela poder dar um retorno para a escola. E o nosso sistema nesse ponto é muito
falho, porque empurra o menino com a barriga. Passou, primeiro ano, passou.

Desde a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.
8.069 (BRASIL, 1990), a ideia de formação ampla está posta, cabendo à escola
o intuito no que se refere “ao pleno desenvolvimento” da pessoa, o “preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (Artigo 53º). A
finalidade da escola é zelar pela formação, tão utilizado pela escola oficial, ou
seja, a formação do “cidadão crítico e consciente” de seus direitos.
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Além do mais, o cuidado, segundo o discurso das docentes, visa a
garantir o pleno desenvolvimento do aluno - físico, intelectual e emocional - , ou
seja,

uma

formação

ampla,

estimulando

suas

interações

sociais

e

conhecimento que articula o que existe entre a individualidade e o coletivo,
entre o objetivo e o subjetivo, permitindo que suas práticas modifiquem para si
mesmo como para o seu meio social. É o que evidencia Severino (2012, p. 81):
“em sua dimensão simbolizadora, a educação se expressa como cuidado do
sujeito em sua subjetividade” (grifado por mim).
As professoras ainda destacaram em seus depoimentos os que elas identificam
como as ações de cuidado no âmbito do PSE, por meio da valorização do corpo (que é
precioso), tendo a finalidade de moldá-lo por meio da incorporação de hábitos sugeridos
ou impostos pela cultura, como mostram as falas reproduzidas a seguir:

A gente trabalha em sala de aula a parte de higiene pessoal, cuidados com o corpo. O
corpo é precioso...não deixar ninguém tocar. Essas coisas eu falo. (Professora Ana,
Escola A)

Assim, a gente vai e estabelece as ações que beneficiam a saúde dos alunos e também
eduquem para conscientizar os alunos sobre hábitos saudáveis, de higiene, se alimentar
bem, é tudo isso é importante. (Professora Marta, Escola A)

Em mais de um momento, ficou claro que a escola desponta como um local
privilegiado de implementação de políticas públicas que promovam a saúde dos
escolares. As professoras entendem que a escola é fundamental para a educação das
novas gerações nos diferentes contextos, “lapidando” comportamentos durante todo o
período de escolarização.
Quanto aos argumentos que dizem respeito ao cuidado no trabalho das
enfermeiras, identifiquei ações que se voltam ao modelo tradicional de promoção da
saúde, por exemplo, incentivo às palestras informativas que possam prevenir doenças,
assim como a realização de medidas de prevenção por meio da orientação de higiene
bucal e vacinação. Na fala da enfermeira Tereza, que atua na Escola A, são ações que
apontam cuidado coletivo:
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Dentro do programa, além da gente fazer os procedimentos de enfermagem, a gente
promove palestra com vários temas de saúde direcionados aos alunos, coordena
também as campanhas de vacinação e ações de saúde na escola em períodos
programados pelo governo, é assim que a gente faz.

Vejamos que as ações de cuidado são definidas pelas enfermeiras como a oferta
de informações, evidenciando a orientação sobre os modos de viver saudáveis. A fala da
enfermeira Neli, que atua na Escola B, sinaliza que é importante o aluno adquirir
conhecimentos e que isso modifica seu modo de viver que não é saudável para equipe
de saúde ou que pode causar danos conscientizados.
As ações de cuidado para a enfermeira Ellen, da Escola B,

são a de organizar palestras educativas, e também, controle da situação da vacina dos
alunos. É, também tem a questão do controle, através de programa de controle da GeoHelmintíase40 na escola... são questões importantes de saúde para melhorar a
qualidade de vida deles.

O argumento da enfermeira Neli também da Escola B, confirma essa perspectiva
de cuidado:

É, a gente trabalha na vacinação, trabalha a questão da higiene corporal, na parte da
odontologia a dra. faz aplicação de flúor, faz atividade da escovação, faz a
investigação da cárie, é, agente faz acompanhamento também das crianças do bolsa
família no intuito também de identificar aquelas que estão com baixo peso, faz o
acompanhamento do olhar Brasil, que é identificando as crianças com dificuldades de
enxergar, e identificando as crianças que tem distúrbio de comportamento.

As falas dessas profissionais retomam uma discussão em torno do cuidado, que
foi feito por meio de investimentos importantes no campo da Educação e Saúde no
Brasil do final do século XIX. Nessa direção, ganha destaque a noção de cura, que
40

Geo-helmintos são os helmintos ou vermes que necessitam obrigatoriamente, para completar o seu
ciclo evolutivo, de um estágio no solo. O paradigma do geo-helminto é o Ascaris lumbricoides. O
paradigma dos bio-helmintos são as tênias, Taenia solium e Taenia saginata.

142

implica, necessariamente, instruir e educar para prevenir e erradicar as doenças, e
também a ignorância a que o povo está condenado. Conforme Sthephanou (2006, p. 34),
essas investidas teriam o objetivo de “salvar o país do atraso” e, nesse processo de
instruir e educar, a escola é o lócus do cuidado, cumprindo seu papel social no combate
a ignorância e, ao mesmo tempo, promovendo a saúde, ao abranger aspectos
fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população.
A fala da enfermeira Elena, na Escola B, vem ao encontro do discurso que
aponta a prevenção de enfermidades como uma necessidade e um desafio presente no
cenário da educação:

De um modo geral é promover o bem-estar do aluno, para que ele tenha condições de
aprender para não só ser um bom profissional, mas a ser futuramente um cidadão. E
para isso é preciso ter um olhar diferenciado por quem faz a escola e participa do
Programa.

(2) Compreensão de cuidado que articula esses dois campos, Educação e
Enfermagem, no contexto do PSE.
Quanto às oportunidades de ações no âmbito do PSE, o depoimento da
enfermeira Tereza, da Escola A, indica que a promoção de iniciativas do Programa são
importantes para que as escolas construam normas de escolarização, hábitos e condutas,
que contribuam para a resolutividade das dificuldades de aprendizagem. Há um discurso
voltado para o diagnóstico que se insere no cotidiano escolar.

Eu acredito que sejam boas, ele (PSE) só precisa de pessoas que acreditem que possam
ser realizadas ações conjuntas. Na escola, a oportunidade de vê a necessidade dos
alunos, o que eles precisam para que aconteça uma aprendizagem. Porque se o aluno
tem problemas, junto com a escola e com a família podemos ajudar, no caso de ser um
menino que tem problemas de concentração e de interesse, talvez é preciso uma ação
conjunta para ajudar a resolver. Eu penso assim.

A Enfermagem se revela como um trabalho eminentemente coletivo, envolvendo
os alunos, suas famílias, outros profissionais que atuam no campo educacional e suas
ações podem colaborar para que os alunos atinjam conhecimentos necessários que
incluem hábitos de higiene do corpo, sua relação com a prevenção de doenças e
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promoção da saúde, que contribuem na resolutividade de problemas que venham a
interferir no processo de aprendizagem.
Cord et al. (2015) destacam em sua pesquisa, que é necessário que educadores e
profissionais da Saúde compreendam as dificuldades de aprendizagem a partir de uma
perspectiva ética e política, a partir de uma observação cuidadosa do cotidiano escolar,
das práticas de sala de aula e das políticas educacionais. Dessa forma, as ações das
enfermeiras podem contribuir para capacitar os alunos de forma significativa e superar a
superficialidade.
Segundo Faria e Monlevade (2008, p.21): “uma coisa é ensinar higiene e saúde.
Outra coisa é agir no sentido de que nossos alunos adquiram, reforcem ou melhorem
hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados com higiene e saúde”. Os autores
defendem a ideia de que essas ações devem perpassar todas as atividades relacionadas
aos processos educativos em espaços escolares, como uma prática vinculada com a
própria vida.
A fala da enfermeira destacada anteriormente, enfatiza a importância da parceria
com o professor, sendo necessária a comunicação entre os profissionais da Saúde e o da
Educação. Ela aponta o quanto ainda se tem para avançar em direção a uma ação
conjunta.
Em outros momentos foi relatado, por mais de uma profissional, a importância
de conhecer e estar no ambiente em que o aluno convive diariamente, possibilitando
adequar as ações de acordo com as necessidades expostas por eles e, nessa direção, o
educador seria o diferencial, como define a Enfermeira Neli, da Escola B:

As oportunidades que o PSE traz é porque a gente consegue identificar de forma
precoce qualquer alteração, qualquer agravo, qualquer processo de saúde e doença
que uma criança venha apresentar. A professora por ter este contato diário, ela tem a
capacidade de identificar, e por a equipe do PSE está semanalmente na escola, pode
estar repassando isso, então, a oportunidade que a gente tem é de traçar planos
terapêuticos, eu acho que a gente pode fortalecer junto com a equipe, ainda tem muito
a crescer, mas eu acho que estas oportunidades só viriam a crescer, a somar mesmo
com o programa.
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A enfermeira Elena, da Escola B, afirma faltar muitas vezes uma metodologia e
recursos pedagógicos apropriados. Como não há uma formação específica para atuar no
PSE, é a “a própria formação acadêmica e a prática rotineira do dia-a-dia” que vai
nortear o trabalho das professoras e enfermeiras. Ela destaca a vivência, na qual o
conhecimento não se sedimenta, ao contrário, se fragmenta em ações pontuais, tal como
expõe a enfermeira Ellen, da Escola B:

Quando são realizadas as atividades na escola, contamos com o apoio da professora.
Geralmente as atividades de roda de conversa, reunião de grupo de alunos são feitas
na biblioteca.
E a enfermeira Ivete, da Escola A:

As atividades que acontecem na escola são planejadas,(...) realmente estão mais para
as palestras, dar informações aos alunos. Também tem a questão da vacinação, da
prevenção, mostrar bons hábitos (...) a gente sente o apoio da coordenação da escola,
das professoras para as atividades serem realizadas.

Tanto professoras quanto enfermeiras não apresentam propostas de como essas
atividades podem ser desenvolvidas em parceria. As ações de cuidado restringem-se à
mera transmissão de informações, ora por professoras, ora por enfermeiras, não se
configurando em uma apropriação da realidade mais ampla pelo aluno e nem pelos
sujeitos que ali as executam.
Em suma, os argumentos que dizem respeito ao cuidado, centrando na
questão da Saúde (em sua definição ampla), na perspectiva das enfermeiras: trazem a
importância de temas relacionados a cura (instruir e educar): corpo, higiene, bem-estar,
enfatizando o diagnóstico, pré-requisito para a resolutividade da aprendizagem e
ampliação da referida autonomia dos sujeitos e coletividades. Logo, cabe à escola
transmitir, por meio das vivências entre os campos da Saúde e Educação, a integração
que enaltece a “informação para formar” valores e hábitos que consideram mais
adequados, pelo viés da Saúde. E, para alcançar tal objetivo, as ações sugeridas pelas
enfermeiras incluem a realização de palestras, reuniões e campanhas de prevenção a
doenças, por exemplo, as de vacinação e de higiene bucal, numa perspectiva de
informar para formar no espaço escolar.
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5.7. As representações de cuidado
De acordo com o documento referência do PSE, as ações de cuidado visam
“superar os problemas e adversidades identificados e vivenciados pela comunidade (...),
pelos quais se compreendem como objetivo a redução das vulnerabilidades e a
ampliação da autonomia de sujeitos e coletividades” (Brasil, 2013 p.15). É possível
observar que este discurso compreende a escola como uma instituição social com a qual
as famílias podem contar para a educação dos filhos e na construção de uma vida
saudável junto a eles. Os pais por si só não terão condições para proteger seus filhos das
vulnerabilidades sociais.
O texto do PSE apresenta ainda uma argumentação baseada na ideia
de que a perspectiva da educação é definida por lei como um direito e também
como corresponsabilidade da família, estado e sociedade, reforça a ideia de
educação para a cidadania, que vai além do simples ensino de conteúdos. A
escolarização cumpre o papel de diminuir os efeitos causados pela pobreza, falta de
higiene e moral, que colocam em risco a ordem e civilidade social.
Portanto, o homem que se quer resgatar é exatamente o homem da tradição, que
preserva a moral e os bons costumes. Como explica Gondra (2003, p. 27), há um
modelo de vida saudável almejado para o “homem civilizado”. E, nesse contexto, a
escola é a que promove ações educativas aos indivíduos - a prevenção geral é a saúde do
corpo social. Portanto, justifica-se a necessidade de preparar os escolares (crianças e
jovens) para alcançarem o modelo idealizado de homem, inserido na construção social
do conceito de cuidado com o limpo, cidade limpa, bairro limpo, escola limpa.
Para alcançar esse modelo, o PSE foi constituído por cinco componentes que
abrangem ações que avaliam as condições de saúde dos escolares, promovem saúde por
meio de ações de prevenção às doenças, fomenta a educação continuada e a capacitação
dos profissionais da Educação e Saúde, monitora e avalia a saúde dos escolares e
também o monitora e avalia o Programa41. Seu discurso valoriza a responsabilidade da
instituição escolar de garantir a saúde das crianças. Algumas práticas no âmbito do PSE
adentram o universo familiar, “com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que

41

O documento referência está publicado no sítio eletrônico do Ministério da Educação (MEC), titulado
“Programa
Saúde
na
Escola
saiba
mais”.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16795&It.
Acesso
em:
13/01/2017.
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comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino”
(idem).
O discurso do PSE sustenta a importância da “participação ativa de todos os
sujeitos na construção de ações que visem à ampliação de escolhas mais saudáveis.
(BRASIL, 2013, p. 9, grifado por mim) Com isso, destaca que os profissionais
envolvidos precisam ter consciência do seu papel nestas questões. O domínio do saber
científico é importante para associar as ações - educação, saúde e higiene do corpo - à
prática diária do aluno. As ações de cuidado que integram Saúde e Educação são um
desafio para a Educação no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem
significativa e que possa realmente mudar hábitos de vida.
Os discursos sobre as ações de cuidado como elemento de transformação na
Educação são associados à ideia de civilização e progresso. As escolas do PSE estão
inseridas neste projeto, no sentido de manter determinada camada social sob controle e
assim formar indivíduos orientados a partir das prescrições apreendidas na escola. O
discurso do PSE tenta articular Educação e ações de cultura, saúde e trabalho, condição
indispensável para sua efetivação. Porém, cabe dizer, que o documento mostra que esse
modelo pouco interfere se não estiver integrado a intencionalidade maior do direito à
educação que é emancipação política do coletivo de sujeitos, um desafio dos tempos
atuais.
O cuidado no PSE é o elo forte, o operador das relações entre as pessoas, das
relações nas relações entre as pessoas e intenções de ensinar e aprender, que existe a
possibilidade da troca, como diz a professora Ester, da Escola B:

Eu creio que dá oportunidade para a gente crescer profissionalmente, porque têm as
parcerias com as enfermeiras, tem a dentista, que traz benefícios à escola com a
aplicação do flúor, as visitas da dentista para cuidar dos alunos necessitados. E tem
também as palestras educativas que acrescentam conhecimentos para esses meninos e
para a gente também.

Além disso, segundo a professora Paula, também da Escola B, o PSE gera a
expectativa de “uma grande parceria para o desenvolvimento da escola”, pois a
instituição abre as portas para os projetos de Saúde, o que sinaliza a enfermeira Elena,
da Escola B:
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Olha, eu acho que merecia uma melhor articulação entre a escola e os profissionais da
unidade, eu acho que era para ser oferecido mais treinamento e treinamentos juntando
os dois seguimentos, não separados, não só os profissionais da saúde, não só os
profissionais da escola, tornar isso um atendimento único. e eu ainda vejo ainda como
muito incipiente um programa que tem muito a crescer, ainda tem muito a oferecer.

Com relação ao trabalho em equipe agenciado pelo PSE, Kell e Shimizu (2010)
o consideram essencial, sendo importantes e necessárias ações inter, multi e
transdisciplinares para ultrapassar os vários obstáculos presentes para a construção do
trabalho que ser quer desenvolver neste âmbito. Os autores acrescentam que esse
trabalho deve ser construído a partir de uma prática interdisciplinar, na qual o diálogo
deve permitir a aproximação entre as partes, tendo a clareza que todo conhecimento
parcial só ganha significado quando referido no conjunto.
De todo o material analisado, posso dizer que o significado de cuidado pode ser
condensado por duas metonímias: “a professora/enfermeira é como se fosse uma
sacerdotisa” e “escola é como se fosse um lugar de purificação”, uma vez que o cuidado
no trabalho da professora e da enfermeira se entrelaça, voltado para o cuidado do corpo,
o corpo que precisa ser cuidado, o corpo que aprende, o corpo que precisa ser curado.
Seu trabalho é tal qual o trabalho do sacerdote e a rotina da escola é análoga ao
ensino das leis ao povo. No “santuário”, a escola, onde seriam usados os “textos”
necessários para formar amplamente os alunos, a professora e a enfermeira os
“adaptam” às diferentes realidades escolares e aos diversos tipos de alunos. Assim, tanto
a professora como a enfermeira tomam conhecimento da “vontade divina” e, a cada dia,
seu “sacrifício” pode ser diferente, dependendo do “local” e do seu “povo”. Ao
“adaptar” e “atuar”, essas profissionais vão construindo a “prática” em seu cotidiano de
trabalho, que tende a se afastar do conhecimento científico adquirido em sua formação.
A Figura 7 apresentada a seguir, é um esquema que mostra a possível
representação de cuidado no trabalho de professoras e enfermeiras no âmbito do PSE.
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Figura 7 - Esquema da possível representação social de cuidado no trabalho de professoras e
enfermeiras.
Fonte: Dados da pesquisa

Quando professoras e enfermeiras objetivam o cuidado, o abstrato se torna
concreto e elas são comparadas a uma sacerdotisa, são abnegadas, são mulheres que
cuidam. A ancoragem se caracteriza no modo de fazer de ambos os grupos, supondo que
a professora e a enfermeira, assim como a sacerdotisa, representa a lei e segue a
“vontade divina”, algo definido previamente.
A escola - estrutura física - é o local onde acontecem as atividades dentro e fora
da sala de aula (atividades que refletem as necessidades sociais dos alunos), sala da
coordenação (aonde se resolve conflitos, relações humanas e de aprendizagem). As
coordenadoras pedagógicas têm o papel de estimular o cuidado/educação, simbolizado
pela conduta, ordem, respeito. Elas conduzem os alunos a cumprir às leis. As
professoras têm o papel de estimular a formação, a formação ampla, considerando os
aspectos do cuidado/educação e isso inclui o cuidado com o corpo, que conduz os
alunos ao seu desenvolvimento pleno. As docentes se queixam que a família não
cumpre seu papel na educação dos filhos, repassando esta responsabilidade para a
escola, mais especificamente, para as professoras que assumem várias funções
(sacerdotisas). As enfermeiras, por sua vez, têm o papel de cuidar, pelo viés da Saúde,
promover ações que conduzam ao cumprimento das leis. O posto de saúde realiza
atividades voltadas para saúde do corpo e ensino de práticas de higiene na escola. As
atitudes das enfermeiras na escola (também sacerdotisas), se voltam às ações voltadas
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para o cuidado com o corpo.
Em suma, o resultado obtido mostrou que as representações sociais das
professoras e enfermeiras sobre “o cuidado” se associam ao cuidado com o corpo, o
corpo que não aprende, o corpo que adoece. A escola se apresenta, então, como local de
purificação, o local aonde essas profissionais irão desenvolver atividades para recuperar,
curar o corpo que precisa funcionar.
Para fazê-lo funcionar, as ações relativas ao cuidar, por sua vez, são
apresentadas de forma a ressaltar o desenvolvimento do aluno, que envolve aspectos
afetivos, relacionais, biológicos, alimentares e concernentes à saúde. O contexto
sociocultural aparece como determinante nas construções humanas e nas necessidades
básicas de sobrevivência, diferentes em cada cultura, com isso, fica claro, o papel
designado ao “cuidar de” no âmbito do PSE. Nessa direção, cabe a professoras e
enfermeiras comprometem-se com o aluno em todos os seus aspectos e, portanto, com
sua formação ampla, que o desenvolverá como cidadão de direitos e deveres.

150

CONCLUSÃO

Iniciamos este estudo buscando respostas para as seguintes questões: (1) O que
professoras e enfermeiras sabem acerca da proposta de articulação entre Educação e
Saúde no âmbito do PSE? (2) Que cuidado professoras e enfermeiras dispensam aos
alunos em seu trabalho no âmbito do PSE? (3) Que valores, comportamentos e crenças
são associados por professoras e enfermeiras ao cuidado em seu trabalho no âmbito do
PSE?
A proposta de articulação entre Educação e Saúde no PSE aponta que a
Educação tem o objetivo de levar o indivíduo rumo ao progresso e de contribuir para o
pleno desenvolvimento de suas capacidades de forma constante no contexto da
Educação integral. A escola se apresenta como o lócus de cuidado e não apenas de
assistência, sendo compreendida como espaço privilegiado para desenvolver a proposta
do programa, caracterizada como o “novo desenho”, que reside na integração das
funções de cuidar e educar, sendo fundamental a articulação entre Saúde e Educação.
A respeito da primeira questão do estudo, os resultados mostraram que o
discurso dos dois grupos de profissionais, professoras e enfermeiras, apresentam
algumas semelhanças. Ambos enfatizam as dificuldades em desenvolver o trabalho de
forma integrada, bem como a precarização de sua formação para o exercício
profissional entre Saúde e Educação no âmbito escolar.
Por outro lado, estas profissionais se sentem as únicas responsáveis pela função
de educar, o que aumenta a necessidade de desenvolvimento de atividades “amplas”
para uma formação integral do aluno e que sejam capazes de mudar seus hábitos e
comportamentos. Para elas, a parceria entre os profissionais que atuam no PSE, que se
relacionam de forma direta e indireta com o aluno, é que vai ser o diferencial na
formação desse educando. As professoras sentem que “o trabalho é redobrado”,
principalmente diante da proposta de escola em “tempo integral”, e apontam o descaso
das famílias que não tem condições de desenvolver seus filhos de forma plena, ampla. A
parceria, tal como está no documento do PSE, seria uma possibilidade positiva no
trabalho pretendido.
Os resultados, em especial os dados das observações na escola, mostram a
informação dirigida aos alunos sobre condutas e atitudes saudáveis no espaços da escola
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em relação ao cuidado/educação. Observei que na escola há uma preocupação que o
trabalho desenvolvido tenha utilidade social, diante das demandas externas crescentes
ligadas às necessidades dos estudantes.
Para as professoras e enfermeiras, o ponto positivo do programa é a
possibilidade que elas têm de aprender com as trocas de experiências que o ocorrem nas
atividades desenvolvidas sobre temas relacionados com a saúde, uma vez que a troca de
experiência as ajudará a encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas pelos
alunos. Além disso, essas profissionais acreditam que as atividades no âmbito do PSE
complementam as que a família não pode oferecer, trazendo desafios e atribuindo
funções para elas. Nessa lógica, o cuidado passa obrigatoriamente a modificar o
processo de trabalho de professoras e enfermeiras, implicando na apropriação coletiva
do desafio da construção de novas formas de enfrentar os problemas e atender às
necessidades em espaços como o da escola, na relação entre Saúde e Educação.
A falta de preparo para atuar no âmbito do PSE foi apontado por professoras e
enfermeiras, pois ainda não há capacitação para a prática efetiva do programa na escola.
Elas enfrentam muitas dificuldades para realizar seu trabalho, que vão desde a
infraestrutura precária, falta de apoio pedagógico e à formação para um trabalho
integrado. Para elas, o PSE se torna o espaço aonde os professores e enfermeiras
poderiam trocar informações e experiências sobre suas dificuldades e com elas,
aprender. No entanto, essa realidade ainda não se concretiza.
Quanto à segunda questão do estudo, a análise dos dados coletados possibilitou
responder e afirmar que no espaço escolar, a todo instante as professoras e enfermeiras
ensinam e aprendem (informam e formam) trocando experiências e afirmam que se
pratica o cuidado nas mais diversas atividades rotineiras: se é professora e educando, se
é enfermeira e educando, se é professora e enfermeira ou vice-versa. Na perspectiva do
PSE, que se caracteriza como amplo e integrador, as professoras e enfermeiras apontam
que os escolares precisam ser ajudados e orientados a construir hábitos e atitudes
corretas de cuidado, havendo, então um caminho correto a seguir.
Os resultados obtidos sugerem que as representações sociais de cuidado no
trabalho de professoras e enfermeiras no contexto do PSE, está associado ao corpo, que
abrange além das necessidades que preservam a vida, às necessidades afetivas (moral e
conduta), que são base para a formação integral do homem. Portanto, a ideia de cuidado
aponta a ideia da escola como “lugar de purificação”, onde o corpo será purificado por
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meio de formação ampla. Professoras e enfermeiras são, portanto, responsáveis pelo
sagrado direito da educação, representado por práticas educativas que incidem sobre o
corpo, assumem a função de educá-lo no sentido prático do fazer e no sentido subjetivo
de estar no mundo. Para as profissionais destacadas, a escola ao prestar cuidado com o
corpo, cria condições para o desenvolvimento pleno do educando. Nela se dá o cuidado
e a educação dos escolares em formação, que aí convivem, exploram, conhecem,
construindo uma visão de mundo e de si mesmos, constituindo-se como sujeitos
autônomos, críticos e ativos.
Quanto à terceira questão do estudo, os resultados mostraram que as professoras
e as enfermeiras carregam consigo conhecimentos diversos, decorrentes de suas
histórias pessoal e social, forjadas no âmbito da família, nos seus grupos de pertença e
na cultura. Conhecimentos que são incorporados ao trabalho, “o mar turbulento”, por
onde navegarão. As práticas de cuidado das professoras e enfermeiras (os navegantes)
mostraram a valorização do corpo (que é precioso), com a finalidade de moldá-lo por
meio da incorporação de hábitos de higiene, na prevenção de doenças e na promoção da
saúde.
Concluo que o modelo do PSE não propicia aos profissionais atuantes uma
prática conjunta efetiva. A partir dessa conclusão, podemos dizer que nossa hipótese de
que o cuidado reproduz o universo feminino, representa a continuação da
missão/vocação ainda presente no seio dessas profissões e o predomínio da emoção e da
afetividade na visão de mundo e do trabalho tanto da professora, como da enfermeira,
foi ratificada.
Os resultados desta pesquisa mostraram fatores que são constitutivos das
representações sociais das professoras e das enfermeiras sobre o cuidado em seu
trabalho, incidindo sobre suas práticas, tais como: o lugar marcado, “o pátio grande”, e a
exigência de bom comportamento como determinante do sucesso ou insucesso dos
alunos. Os aspectos simbólicos de tais práticas, que constituem o cuidado, não podem
ser ignorados, nem pelos cursos de formação nem pelas políticas voltadas para a
intersetoralidade.
A instituição escolar encontra-se diante das demandas da sociedade
contemporânea. Sem dúvida, sobre aqueles que atuam neste espaço, recaem grandes
exigências. Para desenvolver o trabalho, professoras e enfermeiras, inegavelmente,
necessitam de maior apoio dos governos, como forma de viabilização das políticas
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educacionais. As reformas ocorridas na educação do Brasil nos últimos anos deram
incontestável ênfase aos programas intersetoriais, mas pouco se preparou os
profissionais no que diz respeito à sua formação e às suas atividades pedagógicas.
Acredito que as políticas intersetoriais precisam dialogar com os distintos
conhecimentos no contexto da educação, estabelecendo vínculos e parcerias com os
profissionais que atuam na realidade escolar, a fim de responder as necessidades
docentes e discentes presentes, por meio da requalificação das práticas de cuidado no
espaço escolar.
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APÊNDICE 1
Roteiro para entrevista - ENFERMEIRAS
Perfil dos entrevistados
Idade: ________________________________________________________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Há quanto tempo atua: ___________________________________________________
Há quanto tempo atua neste Posto de Saúde: __________________________________
Qual sua formação (graduação, pós-graduação): _______________________________
Em qual universidade você se formou:________________________________________
Questões:
1. Como você descreve o Programa Saúde na Escola (PSE)?
2. Quais são as ações do Enfermeiro no PSE?
3. Como você relaciona saúde e educação?
4. Qual a formação que vocês receberam para se engajarem no PSE?
5. Na universidade, você teve alguma disciplina que trabalhasse questões sociais
(cuidado, ética, orientação sexual, pluralidade cultural)?
6. No estágio curricular, você teve alguma formação específica para enfrentar
situações que abordassem questões sociais (cuidado, ética, orientação sexual,
pluralidade cultural)?
7. O que é cuidado na Enfermagem?
8. O que é cuidado no PSE?
9. Quais são os pontos fortes do programa? E os pontos fracos?
10. Quais atividades que você realiza no Posto de Saúde e na Escola que estão
relacionados com o PSE?
11. Quais os recursos e ferramentas utilizados nas atividades do PSE?
12. Como os professores participam das atividades relacionadas ao PSE que você
realiza?
13. Como os alunos participam das atividades relacionadas ao PSE que você realiza?
14. O que falta na formação do enfermeiro para se sentir engajado no PSE?
15. Quais são as possíveis ameaças para o PSE?
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APÊNDICE 2
Roteiro para entrevista – PROFESSORAS
Perfil dos entrevistados
Idade:____________________________________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Há quanto tempo atua no magistério: ___________________
Há quanto tempo leciona nesta escola: __________________
Em quem ano você atua: _____________________________
Quais são as séries e as turmas que você atua: ____________
Qual sua formação (graduação e/ou normal e pós-graduação): _____
Em qual universidade você se formou: ___________________
Responda:
1. Como você descreve o Programa Saúde na Escola (PSE)?
2. Quais são as ações do professor no PSE?
3. Como você relaciona saúde e educação?
4. Qual a formação que vocês receberam para se engajarem no PSE?
5. Na universidade, você teve alguma disciplina que abordava questões sociais
(cuidado e educação, autocuidado, ética, educação ambiental, orientação sexual,
pluralidade cultural e saúde)?
6. No estágio, você teve alguma formação específica para enfrentar situações que
abordassem questões sociais (cuidado e educação, autocuidado, ética, educação
ambiental, orientação sexual, pluralidade cultural e saúde). Relate como foi essa
formação.
7. Você fala em sala de aula sobre os conteúdos educativos (conceitos, atitudes,
valores)? Você acha importante abordar esses temas? Por quê?
8. O que é cuidado na Educação?
9. Em que momento(s) da rotina escolar você exerce atividades de cuidado?
10. Quais são os pontos fortes do programa? E os pontos fracos?
11. Que atividades você realiza em sala de aula em relação ao PSE?
12. Que recursos didáticos são utilizados no PSE?
13. Como os enfermeiros participam das atividades relacionadas ao PSE que você
realiza?
14. Como os alunos participam das atividades relacionadas ao PSE que você realiza?
15. O que falta na formação do professor para se sentir engajado no PSE?
16. Quais são as possíveis ameaças para o PSE?

