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RESUMO  

 
O objetivo desta pesquisa foi o de propor a inclusão de temas acerca da “Saúde 
Pública” na prática de professoras da Educação Infantil, em um Centro Municipal de 
Educação Infantil da cidade do Natal-RN, por meio de atividades lúdicas. Para atingir 
esses objetivos, três questões de estudo foram pesquisadas: quais são as principais 
doenças de interesse de estudo das professoras a partir do seu contexto de vivência 
e do entorno do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI)? Como propiciar a 
fundamentação teórica sobre doenças de importância em saúde pública propostas 
pelas professoras? Como orientar e acompanhar a elaboração de materiais didáticos 
pelas professoras? Para responder a essas questões de estudo foram organizadas 
atividades que seguiram as seguintes etapas: a primeira deu-se com a apresentação 
do projeto de pesquisa para as professoras e a aplicação do questionário com 
perguntas abertas. A segunda contou também com uma apresentação para as 
professoras da caracterização da área de estudo e a realização de aulas dialógicas 
sobre doenças relacionadas à saúde pública. A terceira etapa deu-se com a 
elaboração das histórias infantis musicadas que abordavam as doenças 
selecionadas pela equipe docente tais como Dengue, Ectoparasitoses, Hepatite A, 
influenza A (H1N1), Rotavírus, Helmintoses e Protozoonoses. Cada história é 
acompanhada por uma ou mais músicas que foram compostas ou selecionadas 
pelas professoras de acordo com o tema de cada narrativa. Como resultado desse 
trabalho foi produzido um material didático-pedagógico, no formato de um e-book, 
intitulado “AS HISTÓRIAS QUE NÃO LHE CONTARAM ”, que proporcionou 
informação científica em uma linguagem acessível tanto para os pedagogos quanto 
para as crianças, tendo sido previamente avaliada por especialistas em educação 
em saúde e educação infantil. As atividades propostas foram satisfatórias pelo fato 
de ter gerado um produto de autoria do grupo pesquisado em conjunto com a 
pesquisadora (o e-book), além de ter proporcionado interesse e envolvimento das 
docentes pelo trabalho, e, principalmente porque essas profissionais desenvolveram 
o interesse pela pesquisa, tendo elaborado um projeto sobre o tema em estudo 
(saúde pública) para desenvolver em outros centros infantis, alertando outros 
profissionais da Educação Infantil. Esperamos que este material possa contribuir e 
levar ao conhecimento científico, além de propor alternativas que auxilie no processo 
de ensino e aprendizagem, por meio de material didático lúdico ligado à realidade 
dos alunos. 

 
Palavras-chave: Saúde Pública. Educação Infantil. Atividades Lúdicas. 
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activities with indergarten teachers . 2012. 154 f. Dissertação (Mestrado em 
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ABSTRACT  
 
 

The aim of this study  was to propose the inclusion of topics about the "Public Health" 
in the Early Childhood Education teachers´s practice,  in an Early Childhood 
Education Municipal Center in the city of Natal-RN, through playful activities. 
To achieve these goals, three issues of study were researched: What are the main 
diseases for the study of teachers from  your experience context and around the 
Early Childhood Education Municipal Center (ECEMC)? How to provide the 
theoretical foundation on diseases of public health importance proposed by the 
teachers? How to guide and monitor the preparation of teaching materials by 
teachers? 
To answer those study questions it was organized activities that followed the 
following steps: the first occurred with the research project presentation to the 
teachers and the application of a questionnaire with open questions. The second  
also included a presentation to the teachers about  the  study area characterization 
and the realization of dialogical classes about diseases related to the public health. 
The third came with the development of children's stories in song forms, that 
approached diseases selected by the teaching staff such as Dengue, 
Ectoparasitoses, hepatitis A, influenza A (H1N1), rotavirus, Helminthes and 
Protozoonoses. 
Each story is accompanied by one or more songs that were written or selected by the 
teachers according to the theme of each narrative. 
As a result of this study it was produced  a  didactic and pedagogical material in the 
form of an e-book, titled “THE STORIES THAT YOU ARE NOT TOLD ", That 
provided scientific information in an accessible language for both teachers and 
children that was previously evaluated by specialists in education, health and 
children's education 
The proposed activities were satisfactory for the fact of having created a product 
authored by the research group together with the researcher (the  e-book), In 
addition to having provided the interest and involvement of the teaching team in the 
work, and,  mainly because these professionals have developed the interest in 
research, preparing a project on the theme under study (public health) to develop in 
other children's centers, warning other professionals of early childhood education. 
We hope that this material can contribute and lead to scientific knowledge, in addition 
to propose alternatives that help in the teaching and learning process, through playful 
educational material linked to the students ' reality. 
  
Key words:  Public Health: Early Childhood Education: Playful Activities. 
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APRESENTAÇÃO: HISTÓRIA DE VIDA E TRAJETÓRIA DA PESQ UISA 

 

Apresentamos um breve relato sobre a história profissional da pesquisadora 

no qual ela justifica o seu interesse pelo tema da pesquisa em apreciação e a sua 

fundamentação teórica da pesquisa (Introdução da Educação em Saúde no 

Currículo Escolar; O Lúdico como Facilitador da Aprendizagem; Formação do 

Professor: situando a pesquisa no contexto atual e Educação Científica: uma breve 

discussão). 

O trabalho em saúde sempre nos leva a tarefas marcantes, quer sejam 

tristes ou alegres. Assim, muitas vezes vivemos e revivemos histórias e experiências 

que nos ensinaram ou que ainda têm a nos ensinar. 

Há sete anos, trabalhando no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 

Secretaria Municipal de Saúde do município do Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, tivemos a oportunidade de fazer um curso de especialização na 

área de parasitologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi 

escolhida para a pesquisa a “Comunidade Wilma Maia” (ANEXO A), onde o Centro 

de Controle de Zoonoses já realizava visitas técnicas pelo Programa de Controle de 

Vetores para o controle da tungíase (bicho-de-pé), no município do Natal.  

Esta área de estudo pertence ao Distrito Sanitário Oeste, localiza-se no 

bairro de Felipe Camarão, na Avenida Capitão Mor Gouveia e era conhecida por 

“Favela Wilma Maia” (ANEXO B). 

A comunidade era composta por uma população de aproximadamente 300 

moradores, oriundos de bairros do próprio município ou de outros municípios, que se 

distribuíam em 90 moradias precárias, em sua maioria construída com papelão, 

pedaços de plásticos, restos de alumínio etc., espalhadas em uma área de 6.539 m2 

(CARLOTA et al, 2005). O aglomerado continha várias famílias morando numa 

mesma casa ou no mesmo terreno. A área em questão não dispunha de serviços de 

saneamento básico, luz elétrica e serviço de saúde. O esgoto a céu aberto, a 

existência de becos estreitos e o acúmulo de lixo nos “quintais”, propiciava a 

presença de animais peçonhentos, insetos e roedores.  A maior parte dos 

moradores possuía cães e gatos, animais semidomiciliados e animais de tração 

(equinos e asnos) para trabalho de carga, principalmente na catação de materiais 

nos lixos residenciais e nos lixões. Crianças brincando próximas ao lixo, ou no lixo, 
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casas sem banheiro ou com banheiro comunitário e animais domésticos vivendo 

dentro das casas sem as medidas mínimas de higiene. 

Neste cenário, em dezembro de 2005, iniciamos o trabalho com o 

levantamento de Endo e Ectoparasitoses, realizado casa a casa, dos moradores que 

foram voluntários na pesquisa. Foi realizada a coleta do material fecal, do extrato 

subungueal e a coleta de piolhos (pelos próprios voluntários e/ou responsáveis no 

caso de crianças) bem como a inspeção visual dos moradores que se apresentavam 

parasitados por pulgas (Tunga penentrans), onde observávamos a presença do 

parasita e/ou da lesão característica conseqüente de sua presença. Para a pesquisa 

de ectoparasitas (carrapatos e pulgas) nos animais domiciliados e/ou 

semidomiciliados que viviam na comunidade, a equipe com autorização do 

proprietário, continha o animal e fazíamos a catação dos carrapatos e das pulgas. 

Concluído o trabalho de análise e com os resultados obtidos, voltamos à 

comunidade “Wilma Maia” com objetivo de apresentá-los aos moradores que 

participaram da pesquisa. 

Reunimos os moradores e alguns curiosos, apresentamos os resultados e 

aproveitamos para sugerir que os mesmos procurassem o Centro de Saúde do 

bairro para realizar os tratamentos de cada parasitose, de forma adequada. Nesta 

ocasião uma moradora aproximou-se e fez a seguinte observação: “E aí doutora? 

Vocês chegaram. Fizeram esse monte de exames. E agora estão dando o resultado. 

Mais e daí? A senhora sabe que não temos direito ao médico do posto e ninguém 

olha para nós. Por que a senhora não traz os remédios para gente?” 

Poucas vezes em nossa carreira profissional alguém conseguiu nos deixar 

impotente, com uma enorme sensação de omissão, como se estivéssemos de mãos 

atadas, sem saber o que fazer. De forma acanhada, tentamos dar uma desculpa, o 

que, naquele momento, foi bastante insignificante. Não poderíamos fornecer os 

remédios e tampouco conseguir assistência médica para eles.  

Em poucas palavras e de forma tão simples ela foi sábia e verdadeira em 

suas colocações. Levou-nos a reflexão. Afinal, o que nós profissionais da área de 

saúde, do Centro de Controle de Zoonoses, estávamos fazendo? Qual era a nossa 

real função? Quais as nossas prioridades? O que estávamos fazendo era 

adequado? Estávamos realmente fazendo Saúde Pública? Ou estávamos, como se 

diz em linguagem popular, “jogando o lixo para debaixo do tapete?” 
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A fala daquela senhora da comunidade nos inquietou a ponto de ficarmos a 

pensar sobre a situação.  

Paralelamente ao trabalho desenvolvido na comunidade “Wilma Maia”, 

éramos também, responsáveis técnicos pelo Programa de Controle da 

Esquistossomose do CCZ e acabávamos de receber a incumbência de criar um 

projeto para o controle do caramujo africano (Acantina fulica), no município do 

Natal/RN.   

Ao reunirmos a equipe do programa para discutirmos sobre o projeto do 

Acantina fulica, chegamos à conclusão que a melhor maneira de controlar essa 

praga seria por meio da informação à população. Teríamos de informar o que era o 

caramujo africano, quais as doenças transmitidas por ele, como evitá-las, e, se 

necessário, como poderia ser feito o contato com esse animal, sem prejuízo à 

saúde. Após várias reuniões chegamos à conclusão que para chamar a atenção da 

população, trabalharíamos nas escolas e, para esse fim, os técnicos do Programa 

de Educação em Saúde criaram uma peça com fantoches, intitulada “História Real 

do Caramujo Africano”, que foi apresentada a comunidade escolar da rede municipal 

de ensino. 

Ao mesmo tempo em que o Programa de Educação em Saúde visitava as 

escolas com a peça, o Projeto Emergencial de Controle do Caramujo Africano 

(PECA), por solicitação da população, realizava visitas técnicas às residências para 

a captura dos caramujos, em todos os bairros da capital.  

Durante as visitas técnicas, o que mais nos chamava a atenção eram os 

gritos das crianças quando a equipe chegava à residência. Na maioria das vezes, 

ouvíamos os seguintes diálogos: – Mãeeeeee! Chegou o pessoal do Achatina fulica. 

– Chegou quem menino? – O pessoal do caramujo africano, mãe.  

Essas falas nos deixavam confiantes, acreditando no trabalho que 

estávamos realizando. Quando perguntávamos o que essas crianças sabiam sobre 

o caramujo africano e onde tinham aprendido, elas respondiam: – Foi na minha 

escola. O pessoal do canil apresentou uma peça de boneco com a história do 

caramujo africano – Acantina fulica. – Ele pode deixar a gente doente. 

Atualmente, não fazemos parte da equipe do Centro de Controle de 

Zoonoses, mas continuamos acreditando que a educação é o caminho capaz de 
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provocar mudanças, proporcionar uma aprendizagem transformadora e a formação 

de atitudes e hábitos de vida. 

É na escola que se faz possível esta mudança, o educar para a saúde, de 

forma contextualizada e sistemática tendo o professor e a comunidade escolar como 

colaboradores, é determinante na formação de cidadãos capazes de operar em 

favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade (BRASIL, 1998). 

Além desta constatação, algumas inquietações nos fizeram refletir mais 

fortemente sobre nossa experiência como bióloga da Secretaria Municipal de Saúde 

a qual nos proporcionou situações consideravelmente preocupantes. Uma das 

menos confortáveis era a forma como os professores agiam diante da presença de 

profissionais da saúde nas salas de aula da escola para ministrar palestras, a 

convite da escola, sobre zoonoses – doenças de animais transmissíveis ao homem, 

bem como aquelas transmitidas do homem para os animais.  O mais comum era o 

professor pedir permissão para retirar-se da sala de aula, não participando das 

atividades da palestra, demonstrando pouco interesse ou curiosidade a respeito do 

que os profissionais de saúde estavam trazendo para o ensino de Ciências. 

Esse foi o ponto de partida para que procurássemos descobrir como seria 

possível uma comunicação mais estreita entre o professor e a profissional de saúde, 

com o objetivo de facilitar o conhecimento e a compreensão do docente sobre temas 

relacionados à saúde pública (doença). 

Pensando dessa forma, ingressei no Programa de Pós-Graduação do 

Ensino de Ciências Natuais e Matemática, como aluna especial no ano de 2008 e 

em agosto de 2009, passando a fazer parte do corpo discente do referido programa, 

com o projeto (título provisório) “O lúdico como estratégia na construção de 

conceitos em saúde pública, com professoras da educação infantil do município do 

Natal/RN”. 

Nesse mesmo período, entramos em contato com a colega que lecionava na 

Educação Infantil, com o objetivo de solicitar autorização para trabalhar com sua 

turma o projeto em questão. A professora se colocou à disposição como também 

disponibilizou a sua equipe, pois na ocasião estava exercendo a função de diretora 

do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), sendo um ponto facilitador para o 

desenvolvimento da pesquisa.  
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A professora, e também diretora, explicou onde estava situado o CMEI em 

que se daria início aos trabalhos. O Centro era a antiga creche Wilma Maia, vizinho 

à comunidade “Wilma de Faria”, em que tínhamos realizado a pesquisa da nossa 

especialização (na época a comunidade era conhecida por “Wilma Maia”). Embora 

não fosse trabalhar na comunidade, o Centro tinha alunos que moravam na mesma. 

Quem sabe seria o começo e talvez a oportunidade de responder de alguma forma 

àquela senhora?  

O trabalho foi iniciado na primeira quinzena de setembro de 2009 com a 

devida autorização da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a participação de 

08 professoras da Educação Infantil do CMEI, ocasião em que foram discutidos com 

elas os objetivos da pesquisa. 

Iniciamos a nossa pesquisa acreditando ser a escola um lugar adequado 

para se aprender sobre saúde, e o professor o agente de discussões capaz de gerar 

mudanças no aluno, na escola, em si e, talvez, na comunidade.  

Para Antônio e Mendes (2009, p.11), se ampliarmos a função da escola 

além de seus muros, teremos:  

 
a inclusão das famílias, a interação com a comunidade, com os 
equipamentos sociais (praças, clubes, núcleos), com as associações 
de bairro e as instituições filantrópicas, com a Unidade Básica de 
Saúde (USB), certamente potencializaria as ações de cada uma 
dessas instâncias, em busca de uma sociedade mais saudável e 
solidária. 

 

Ao considerar o professor como um agente de discussão capaz de provocar 

mudanças oportunizou as oito professoras uma compreensão sobre o significado e a 

importância de se abordar temas em Saúde Pública por meio de atividades lúdicas, 

na educação infantil. 

É urgente a compreensão de que a saúde é muito mais do que a ausência 

de doença, e que a educação vai além da simples aquisição de conhecimentos e, 

quando esses conceitos são abordados de forma articulada podemos auxiliar no  

bem-estar da vida do indivíduo e/ou da comunidade. 

Com base nestas indagações o desenvolvimento da pesquisa tomou corpo 

nas seguintes questões de estudo:  
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• Quais são as principais doenças de interesse de estudo das 

professoras a partir do seu contexto de vivência e do entorno do Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI)? 

• Como propiciar a fundamentação teórica sobre doenças de importância 

em saúde pública propostas pelas professoras? 

• Como orientar e acompanhar a elaboração de materiais didáticos pelas 

professoras? 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA  
 

1.1 INTRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CURRÍCULO ESCOLAR 
 

Abordaremos, numa trajetória temporal baseada em referências 

bibliográficas, a Educação em Saúde no currículo escolar. 

Durante o período de 1889 a 1930, denominado de República Velha, o país 

era governado por oligarquias dos estados mais ricos. O predomínio da cafeicultura 

fazia com que as grandes cidades e os portos passassem a ter a prioridade nas 

ações de saúde pública. Neste sentido, as estratégias utilizadas para o controle de 

doenças infectocontagiosas e o combate às epidemias, eram direcionadas para 

propiciar as condições sanitárias para a exportação agrícola, principalmente a do 

café. Desta forma, a República reformou as grandes cidades e portos, 

modernizando-os e facilitando o fluxo de mercadorias e trabalhadores necessários 

para a desejada “ordem e progresso” (BERTOLLI FILHO, 2008). 

Os serviços de saúde deste período estavam centrados na organização e 

fundamentação no “campanhismo policial”, pautado na imposição e normas, que 

desconsiderava a população como indivíduo ativo e coletivo no processo de saúde, 

justificado pelo conceito de doença e suas formas de transmissão de acordo com os 

pensamentos da época que eram de que as doenças contagiosas e parasitárias 

tinham como única causa o meio físico (GOUVÊA, 2003). Neste pensamento, 

bastaria eliminar-se a causa que cessaria o efeito, ou seja, acabando-se com os 

focos e os vetores para ter-se o controle da doença.  

Nesta conjuntura política, a educação em saúde estava atada aos interesses 

das classes economicamente dominantes, ficando assim as classes menos 

favorecidas desprovidas do direito de opinião junto à políticas públicas de saúde. 

No início do século XX, surge um novo ideal cujo eixo era a preocupação 

com a saúde da população, coletiva e individual. Fundamentava-se na defesa da 

saúde, educação pública e no ensino de novos hábitos higiênicos. Tal movimento 

ficou conhecido como Movimento Higienista ou Movimento Sanitarista, cuja ideia 

principal era de que um povo educado e com saúde é a principal riqueza da nação 

(GÓIS JÚNIOR; LOVISOLO, 2003).  
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Higienizar através da educação. É com este pensamento que a saúde entra 

na escola como decorrência do Movimento Higienista, onde “ensinar saúde” passa a 

ser compreendida como uma prática que leva o indivíduo a adquirir bons hábitos de 

higiene, ao mesmo tempo, em que era evidenciado um suposto componente moral e 

disciplinar (SANTOS, 2006). 

Para Gouvêa (2003), foi neste contexto que a escola passou a ter 

importância para as ações governamentais. Segundo Lima (1985, p.15) essas ações 

promoveram: 

a prescrição de um elenco de preceitos e de práticas a serem 
institucionalizados no espaço público da escola, pretendendo ordenar 
a vida dos escolares sob um novo modo de relação com o mundo – o 
da higiene – constituiu o cerne dos discursos nascente da saúde 
escolar, então higiene escolar, em fins do século passado e início 
deste. Autojustificando-se pela pretensa necessidade de formar uma 
juventude hígida e instruída, sobre ombros da qual se construiria um 
novo país, partir-se-ia de um Brasil “doente” para chegar a um Brasil 
“saudável”, a meta era a aquisição da mesma força que tinham os 
países industrializados da época, a meta era a industrialização do 
país. Os higienistas prescreveram uma reordenação total e completa 
do espaço escolar. 

 

Olivi, Ubeda e Oliveira (1990), afirmam que no Brasil, os primeiros 

programas de saúde escolar sugiram em meados de 1910, incorporando os 

princípios higienistas da saúde pública e vinculados à pasta da educação. Tinham 

por objetivo proporcionar e vigiar o saneamento do ambiente e a saúde das 

crianças, criando as condições necessárias para a aprendizagem. 

Este pensamento concorda com Rocha (2003), que afirma que a era da 

higiene estabelecia uma modificação na metodologia, nos processos de ensino e na 

formação dos professores. Essa transformação possibilitaria a fixação de um 

conjunto de conhecimentos voltados para a preservação da saúde do sujeito e da 

coletividade. 

Neste período, a educação sanitária fundamentava-se na imposição de 

normas comportamentais, impostas para disciplinar os estudantes nos hábitos de 

higiene (GOUVÊA, 2003). 

Ainda expressando as ideias de Gouvêa (2003), com os avanços na 

prevenção e tratamento das doenças, o modelo de saúde pública passa a ser o 

“campanhismo sanitarista”, diferenciando do antigo “campanhista policial”, por ter 

suas ações voltadas para o saneamento, para as campanhas e pelo serviço de 
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notificação obrigatória e os serviços ambulatoriais permanentes de combate a 

determinadas doenças. 

Inicia-se nesta época um movimento de educação na área de saúde, com o 

objetivo de convencer a população da necessidade de mudanças de hábitos 

relacionados à higiene que facilitavam a disseminação de doenças, utilizando-se 

novamente de estratégias voltadas para a veiculação de mensagens através da 

produção de impressos como cartazes e panfletos que eram elaborados e 

confeccionados pelo Ministério da Educação e Saúde e alguns órgãos estaduais. De 

nada adianta, pois diante, de uma população analfabeta, pouco ou nenhum beneficio 

era usufruído deste material (BERTOLI FILHO, 2008).  

Em 1925, foi criado o primeiro curso de formação de educadores sanitários. 

Nestes cursos os professores primários seriam preparados para promover a 

educação sanitária nas escolas. 

É neste contexto que Pykosz (2007, p. 25) menciona Guimarães Filho (1997, 

p. 468) e afirma ser o professor um divulgador das ideias higiênicas quando advoga 

que: 

Sem a instrução e sem a educação não há higiene, e podemos dizer 
que o professor bem orientado é o braço do higienista. Este age no 
próprio foco da infecção; aquele tem o papel de preparar o terreno 
para que a moléstia não se alastre, transformando, pela educação, 
cada indivíduo em uma barreira que impeça o desenvolvimento do 
mal. O professor não deve contentar-se com a instrução de seus 
alunos, mas deve procurar incutir-lhes tão profundamente essas 
ideias de profilaxia, que os transforme em propagandistas de seus 
princípios no seio da família. Se a obra do professor for 
perseverante, como sempre o é, em algumas dezenas de anos 
aqueles que aprenderam a higiene nas escolas se transformarão em 
chefes de família e se tornarão, por sua vez, os baluartes da 
profilaxia, conseguindo assim a Higiene alcançar o seu fim. 
 

Fazendo um paralelo com a citação acima e as ideias de Mohr e Shall (1992, 

p. 199), em que a 

visão positivista subjacente era de que a educação poderia corrigir, 
através da higiene, a ignorância familiar que comprometia a saúde da 
criança, e de que a saúde individual era à base da estabilidade e 
segurança da nação. 

 

Percebe-se com essas citações que o professor passa a ser o responsável 

em coibir tal situação, eximindo-se a família e os órgãos competentes dessa 

responsabilidade. 
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Embora o movimento higienista ainda fosse dominante desde 1920, se 

constituía nos serviços de saúde uma nova proposta contrária a todas as imposições 

da época. Surge então o movimento sanitarista, cujo pensamento tinha como 

proposta que os centros de saúde fossem universalizados e assumidos pelo Estado 

e que a educação sanitária se desse nas escolas, nos centros de saúde e nas 

campanhas sanitárias. Contudo, esse movimento não despertou interesse das 

lideranças no poder (LIMA; COSTA, 2005). 

Segundo Levy et al (2009), Conferência Nacional de Saúde, a primeira 

grande mudança de pensamento nas atividades da educação sanitária se deu em 

1942, com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). Desde o seu 

início o SESP reconheceu a educação sanitária como atividade básica constituindo 

seus planos de trabalho, atribuindo aos diversos profissionais, técnicos e auxiliares 

de saúde, a responsabilidade das tarefas educativas, junto a grupos de gestantes, 

mães, adolescentes e à comunidade em geral. Foi o SESP quem começou a formar 

as professoras da rede pública de ensino como agentes educacionais da saúde. 

Esse exemplo de expandir essas ações para além dos limites dos órgãos de saúde 

logo foi seguido pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais – DNERu, e pelo 

Departamento Nacional da Criança.  

O direito à saúde foi reconhecido internacionalmente em 1948, de acordo 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas em seu artigo 25, declara: “todo homem tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar, a si e a sua família, saúde e bem estar” (BIBLIOTECA 

VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1948, p. 

4). 

Em 1950, inicia-se uma nova ordem econômica e política no país, e, com 

ela, novos discursos enfatizando a participação do sujeito e da coletividade nas 

políticas públicas. É a partir deste período que a produção de textos sobre a 

educação sanitária foi incentivada com a divulgação de documentos pela 

Organização Mundial de Saúde, onde eram tratados os métodos e técnicas 

empregadas na ação educativa e o papel dos profissionais nestas ações (DINIZ; 

FIGUEIREDO; SCHALL, 2009). 

É neste período que a alfabetização de adultos ganha força, por meio da 

proposta de Paulo Freire e do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 
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criado pela Lei nº. 5.379, de 15 de dezembro de 1967, propondo a alfabetização 

funcional de jovens e adultos, visando "conduzir a pessoa humana a adquirir 

técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, 

permitindo melhores condições de vida" (BRASIL, 1967, p. 1). 

Segundo Bello (1993), o método Freireano apresentava uma proposta de 

alfabetização e de educação que visava à conscientização dos sujeitos no processo. 

A palavra geradora partia da vivência do alfabetizando. Assim, para o agricultor a 

palavra geradora poderia ser a enxada; para o operário poderia ser tijolo; para o 

mecânico o motor; para o eletricista o quadro de luz; para o encanador o cano etc. A 

palavra era pesquisada com o aluno e para o aluno. 

Para este autor, a metodologia de alfabetização do MOBRAL não se 

diferenciava do método Freireano. A diferença estava, e muito clara, na visão do 

homem. Paulo Freire idealizou a palavra geradora como marco inicial de seu 

processo de alfabetização e o MOBRAL também. No MOBRAL esta palavra era 

imposta pelos tecnocratas a partir de "um estudo preliminar das necessidades 

humanas básicas". Assim o MOBRAL pode ser considerado como uma instituição 

criada para dar suporte ao sistema de governo vigente. (BELLO, 1993, p. 1) 

No entanto, por traz desse processo, existia todo um interesse econômico, 

pois o país começava a fazer uso de novas tecnologias e precisava de mão de obra 

qualificada, ou seja, em um país de analfabetos, era necessário educar o homem do 

campo para que apreendesse a tratar com as novas técnicas e como resultado teria 

um aumento na produtividade (LIMA; COSTA, 2005). 

Salientamos neste período o trabalho de Hortensia Hurpia de Hollanda no 

DNERu, cuja atuação possibilitou “a participação da comunidade, através de um 

enfoque ambientalista e integrador, avançado e pioneiro em seu tempo, e, até hoje, 

por poucos alcançado”. (SCHALL,1999, p.149) 

Para Diniz, Figueiredo e Schall (2009, p. 538), a proposta de Hollanda 

representou uma: 

ruptura com as propostas e concepções vigentes de educação 
sanitária. As intervenções de saúde, planejadas nos gabinetes e 
executadas independentemente das características socioculturais 
das populações. Foram substituídas por outras que contavam com a 
participação das populações envolvidas, e nesse novo percurso 
aprendiam tantos os agentes de saúde como as comunidades. 

 



30 
 

 
 

Apesar do seu pioneirismo inovador, a sua prática encontrou resistência na 

área da saúde, chefiada exclusivamente por médicos que conduziam os programas 

no País, cujas ações eram centradas na distribuição de medicamentos e 

informações básicas padronizadas de alcance limitado (SCHALL, 1999). 

O modelo de campanhas para o melhoramento das condições sanitárias, 

prevalece no país, tendo por objetivo influenciar o público alvo por um certo período 

de tempo através da comunicação. (POLISTCHUCK, 1999) 

No entanto, é bom lembrar que as campanhas no Brasil, nem sempre 

tiveram a conotação didática e informativa.  Recordamos da campanha da Revolta 

da Vacina, quando o governo se utiliza da sua posição e obriga aos cidadãos a 

vacinação para combater a epidemia da varíola. (BERBEL; RIGOLIN, 2011) 

Para Berbel e Rigolin (2011), surgem deste episódio duas correntes que se 

sobressaíram na abordagem das campanhas brasileiras de saúde pública a 

educação em saúde e a promoção a saúde. Desta forma, diz-se que a educação em 

saúde é a instrução para a mudança de comportamento pessoal em relação a 

própria saúde. Enquanto, a promoção da saúde se refere a uma macroestrutura 

organizacional e compreende uma mudança de comportamento de grupos sociais. 

Fica claro que para a educação em saúde alcançar seu objetivo principal 

que é a prevenção, através de mudanças comportamentais, atitudes e práticas, faz-

se necessário discutir a relação entre a saúde e a condição de vida do individuo e da 

comunidade. Esse feito deve começar na família, na escola desde a educação 

infantil ao ensino superior e na sociedade. Desta forma, contribuir para que as 

pessoas possam identificar e utilizar as formas e os meios para preservar e melhorar 

a sua vida (FONSECA, 2010). 

Em seu percurso a educação em saúde na década de 1960, estava ainda 

moldada no pressuposto de que a população era responsável pelos seus problemas 

e nada mais justo do que ela própria solucioná-los. Nesta época, o país sofre o 

golpe militar que reprimiu os movimentos populares e a educação em saúde fica 

restrita a determinados espaços.  

É nos anos 1970, que a educação em Saúde é introduzida no currículo 

escolar pela promulgação da Lei 5.692/71, que fixa diretrizes e bases para o ensino 

de 1º e 2º graus, de acordo com o artigo 7º que determina: 
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será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programa de Saúde  nos currículos 
plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à 
primeira o disposto no Decreto-lei no 869, de 12 de setembro de 
1969 (BRASIL, 1971, p. 2, grifo nosso). 
 

Mas, foi somente em 1974, que está Lei recebeu as diretrizes oficiais para 

sua operacionalidade de acordo com o Parecer 2.264/74, que estabelecia pequenas 

alterações no que já estava sendo abordado dentro da disciplina Programa de 

Saúde (BRASIL, 1974).  Segundo Gouvêa (2003), nesta perspectiva, a educação é 

voltada para o individuo, sem se importar com o meio em que está inserido, 

desconsiderando os fatores socioeconômicos e culturais, sendo então uma 

determinação deste documento que relata: 

 
[...] ainda que se possa focalizar a saúde como um estado de 
equilíbrio ecológico, e possa a educação ser encarada no seu 
contexto ecológico e ecológico-social, é para o indivíduo e sua ação 
que ela deve se dirigir prioritariamente...o maior destaque aos 
aspectos ecológicos cabe aos programas de educação sanitária da 
comunidade, aos quais, numa segunda etapa, a escola não será 
estranha [...]” (BRASIL, 1974, p.13). 

 

Ou seja, essa extensão do ensino de saúde, que contempla o meio 

ambiente, seria dever da Saúde Pública ensinar, e não a Escola. 

Santos (2006) discorre sobre a importância de observamos que na Lei 

5.692/71, regulamentada pelo Parecer 2.264/74, a Educação em Saúde, designada 

Programa de Saúde pondera que a Educação da saúde deve evidenciar que saúde 

é o resultado de múltiplos fatores ligados às diversas áreas de atividade humana. 

Por conseguinte, sugere-se que os conteúdos sejam trabalhados durante o 

desenvolvimento do currículo, principalmente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e não em momentos isolados e em horários previamente 

determinados. 

De acordo com o Parecer 2.264/74, os “Programas de Saúde, obrigatório tal 

como prescreve e conceitua a Lei atual, não deve, necessariamente ser ministrados 

em todas as séries do 1º e 2º graus como disciplina, e sim, na maioria delas, de 

modo pragmático e continuo, por meio de atividades” (BRASIL, 1974, p.11).  
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Para Bastos (1979 mencionado por FONSECA, 2010, p. 4) a educação para 

a saúde escolar não deve ser restrita a: 

 
simples informações de assuntos de saúde. A educação para saúde 
só pode ser efetiva se promover mudança no comportamento da 
criança, tornando-a consciente do que é necessário à conservação 
da saúde. Os objetivos a serem atingidos são no sentido não 
somente de contribuir para que os alunos adquiram conhecimentos 
relacionados com saúde, mas, principalmente, no sentido de que 
eles sejam auxiliados a adquirirem, ou reforçarem hábitos, atitudes e 
conhecimentos relacionados com a prática específica de saúde. 

 

Da década de 1970 a 1980, a educação passou a incorporar no seu 

currículo definitivamente as questões de saúde, tornando-as obrigatórias na inclusão 

dos programas de saúde, levando-se em consideração o contexto escolar. Para 

isso, os trabalhos se caracterizaram pelo treinamento dos professores, diretores e 

supervisores das escolas, realizado numa primeira etapa por meio de discussões 

sobre os vários conceitos relacionados à saúde. Numa segunda etapa, esses 

profissionais foram preparados para realizar exames antropométricos, avaliação de 

postura entre outros e dos encaminhamentos quando necessários. Em uma terceira 

etapa, os professores foram orientados para preparar atividades educativas sobre 

saúde. Assim, a escola funcionaria como um núcleo disseminador das ações 

educativas em saúde (OLIVI; UBEDA; OLIVEIRA, 1990). 

Nos anos 1990 a concepção de que o comportamento do individuo é o 

responsável pelo processo de saúde e doença do mesmo, possibilitou a mudança de 

hábitos, como alimentação saudável, boas práticas de higiene e a abstinência do 

fumo, como forma de solucionar os problemas de saúde.  Desta forma, a educação 

em saúde, mais uma vez, deixa de lado as questões sociais e as políticas 

econômicas, para focar-se no sujeito como o único responsável para solucionar os 

problemas de saúde (LIMA; COSTA, 2005). 

Em 1998 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) lançou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, que foram elaborados buscando respeitar as 

diferenças regionais, culturais e políticas existentes no país e, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras. Sendo, então, uma “sugestão” aos educadores 

(BRASIL, 1998). 
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Assim a educação para a cidadania: 

 
requer que questões sociais sejam apresentadas para a 
aprendizagem e a reflexão dos alunos, buscando um tratamento 
didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes 
a mesma importância das áreas convencionais. 
Com isso o currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que 
os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as 
diferentes realidades locais e regionais e que novos temas sempre 
podem ser incluídos. O conjunto de temas aqui proposto — Ética, 
Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, 
Trabalho e Consumo — recebeu o título geral de Temas Transversais, 
indicando a metodologia proposta para sua inclusão no currículo e seu 
tratamento didático (BRASIL, 1998, p.25). 

 

Este documento ressalta aos professores a importância de se educar para a 

saúde levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e 

atitudes que acontecem no dia a dia da escola (SANTOS, 2006).  

Assim, os Temas Transversais por serem questões sociais: 

 
têm natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de 
processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, 
pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em 
seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em 
busca de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos 
diversos tanto em relação à intervenção no âmbito social mais 
amplo quanto à atuação pessoal. São questões urgentes que 
interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo 
construída e que demandam transformações macrossociais e 
também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e 
aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. 
Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou 
explicitamente, ensinamentos a respeito dos temas transversais, isto 
é, todas educam em relação a questões sociais por meio de suas 
concepções e dos valores que veiculam nos conteúdos, no que 
elegem como critério de avaliação, na metodologia de trabalho que 
adotam, nas situações didáticas que propõem aos alunos. Por outro 
lado, sua complexidade faz com que nenhuma das áreas, 
isoladamente, seja suficiente para explicá-los; ao contrário, a 
problemática dos temas transversais atravessa os diferentes 
campos do conhecimento.(BRASIL, 1998, p.26).  

 

Desta forma não estariam inseridos no currículo como disciplina, mas como 

recurso da transversalidade, ou seja, onde cada disciplina aborda esses temas, 

assumindo uma perspectiva própria de seus conteúdos. 



34 
 

 
 

Diante do enfoque dado pelos PCN para os Temas Transversais é 

necessário questionarmos se o professor e a escola estão preparados para assumir 

explicitamente  

a responsabilidade pela educação para a saúde, já que a 
conformação de atitudes estará fortemente associada a valores que 
o professor e toda a comunidade escolar transmitirão inevitavelmente 
aos alunos durante o convívio cotidiano (BRASIL,1998, p.69). 
 

No que diz respeito à educação como um dos fatores mais expressivos para 

a promoção à saúde e visto como uma possibilidade de favorecer um ensino 

interdisciplinar, tal documento ressalta que: 

 
Ao educar para a saúde, de forma contextualizada e sistemática, o 
professor e a comunidade escolar contribuem de maneira decisiva na 
formação de cidadãos capazes de atuar em favor da melhoria dos 
níveis de saúde pessoais e da coletividade [...] (BRASIL, 1998, p. 
245). 
 

Já em 1972, Marcondes enfatizava a importância da escola junto à 

comunidade onde a mesma está inserida, alertando para que escola e comunidade 

trabalhem juntas na educação em saúde. Para a autora não deve existir barreiras 

entre ambas, a escola deve estar totalmente aberta e atraente aos membros da 

comunidade. 

Para Olivi, Ubeda e Oliveira (1990), em décadas passadas a escola era um 

espaço de aprendizagem de conhecimento do individuo. Porém, hoje, teve suas 

funções ampliadas, pois além de possibilitar a aprendizagem de conhecimentos, 

também garante a sobrevivência, a alimentação, alguns recursos de lazer e o desvio 

da delinquência.  Para a autora, esses fatores justificam a organização de 

programas de saúde na escola, de maneira a embasar estrutural e funcionalmente 

as questões sociais propostas por ela.   

Concordando com Costa (2012, p. 7), a escola é uma instituição social com 

objetivo explícito:  

o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas 
dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos 
(conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) 
que, aliás, deve acontecer de maneira contextualizada 
desenvolvendo nos discentes a capacidade de tornarem-se cidadãos 
participativos na sociedade em que vivem. 
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Para Kubo (2010), a Educação em Saúde é considerada um importante 

campo de conhecimentos e de práticas para se promover à autonomia dos sujeitos. 

Assim: 

o setor educacional pode ser um aliado fundamental para 
concretizações de ações voltadas ao fortalecimento das capacidades 
dos indivíduos para manterem a saúde, para a criação de ambientes 
saudáveis e para a consolidação de política voltada para a qualidade 
de vida. A partir dessa perspectiva, o Ministério da Saúde vêm 
impondo a necessidade de sistematizar propostas intersetoriais entre 
os setores da saúde e da educação (BRASIL, 2002, p. 1-2). 
 

Neste contexto, um local em que essas ações conjuntas podem ser 

realizadas de forma satisfatória e duradoura é a escola (KUBO, 2010).   

Para Mohr (1994, p. 9), a educação em saúde, na escola ou fora dela é um 

componente essencial para as ações em saúde pública. Segundo esta autora,  

 
o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, na escola, 
reveste-se de importância fundamental. Seu objetivo maior deve ser 
o de possibilitar aos alunos a aquisição de conhecimentos que 
fundamentem, orientem, justifiquem e que levem à adoção de 
comportamentos necessários para que o cidadão intervenha, a nível 
individual e coletivo, na manutenção e melhoria das condições de 
saúde, sua e da comunidade onde vive. As aulas podem e devem 
propiciar estes conhecimentos e ser momento de discussões de 
temas relativos à saúde da comunidade local ou da população em 
geral. 

 

Sendo o professor, o profissional que está em contato com a criança no dia-

a-dia, como também, com os familiares da criança, o professor passa a assumir um 

importante papel dentro da escola e da comunidade (SANTOS; RODRIGUES; 

GARCIA, 2003; PELICIONI; PELICINI; TOLEFO, 2008).  

Para tanto, faz-se necessário que este profissional esteja bem embasado e 

capacitado, o professor passa a ser efetivo agente multiplicador de saúde na 

instituição onde trabalha (FERREIRA et al, 2005).  

No entanto, Mohr e Schall (1992) discorrendo sobre o quadro do ensino de 

saúde nas escolas brasileiras de ensino fundamental enfatizam o despreparo dos 

professores nesta área de conhecimento, a falta de qualidade da maioria dos livros 

didáticos disponíveis, a carência de materiais alternativos, além das condições 

desfavoráveis de regime de trabalho dos professores e das condições físicas das 

escolas.  
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Schall et al (1987), ao realizar um estudo em uma área endêmica para 

esquistossomose com alunos de primeiro grau, observou que muitos dos 

professores não tinham conhecimento sobre a doença e sequer sabiam do número 

de casos daquelas áreas. Outro ponto importante observado foi a falta de material 

didático sobre o assunto. 

Tome et al (2005) ao realizar um inquérito epidemiológico sobre conceitos de 

zoonoses com 85 professoras da educação infantil, obteve como resultado que 38 

professoras ignoravam os danos ocasionados por infecções por helmintos. As outras 

47 entrevistadas diziam conhecer algo do assunto, sendo que 14,88% disseram que 

“os vermes somente se alimentam na barriga”, 36,17% responderam que “os vermes 

em geral causam doenças” e 48,93% afirmaram que “os vermes causam dor”. 

Fernandes, Rocha e Sou za (2005) ao estudar a concepção sobre saúde do 

escolar entre professores do ensino fundamental, observou que dos 45 professores 

que participaram do estudo ao serem questionados sobre a sua preparação para 

trabalhar com o tema transversal “saúde”, dentro do ambiente escolar, 60% 

responderam que se sentiam preparados e 40% que não estavam preparados.  Para 

os entrevistados, a falta de conhecimento sobre a saúde de forma aprofundada 

constitui a justificativa de maior percentual alcançando 68,38% e a falta de material 

didático adequado 27,27% foram os motivos alegados pelos professores para o 

despreparo. 

Gouvêa (2003, p. 10) relata que as concepções dos professores sobre 

saúde/doença não passam daquelas encontradas no senso comum, o que 

evidencia: 

a falha no sistema de ensino, que prepara esses professores, que 
não reservaram um espaço para a discussão desses temas, através 
de uma forma sistemática e crítica (COLARES, 1985). E por outro 
lado, deixando clara a negligência dos setores de educação em 
proporcionar esse preparo para os professores, como forma de 
reciclagem de conhecimentos. Assim, não se poderia esperar que 
eles estivessem preparados para trabalhar com conteúdos sobre o 
processo saúde/doença, que fossem além de suas próprias 
percepções sobre o assunto. Portanto, a tendência é repassar para 
os alunos conhecimentos caraterísticos do senso comum. 
 

Mas, como mudar esse contexto considerando o currículo escolar atual? 

Santos (2007) advoga que essa mudança pode ocorrer se houver uma 

reestruturação no currículo escolar, incluindo a educação científica (alfabetização e 

letramento), numa visão de ensino de ciências associada à formação  
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científica-cultural dos alunos e professores, à formação humana centrada na 

discussão de valores e na capacidade de tomada de decisões. 

 
 
1.2. O LÚDICO COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM 

 

1.2.1 O papel do lúdico na aprendizagem 
 

Fizemos uma abordagem cronológica contendo uma pequena revisão 

bibliográfica que trata do cerne da pesquisa, ou seja, fala como o lúdico pode facilitar 

a aprendizagem em sala de aula. 

A escola é considerada o espaço formal de ensino e aprendizagem, mas, 

muitas vezes, este processo em determinados conteúdos, como é o caso da saúde, 

é considerado pelos estudantes como algo enfadonho e de difícil compreensão.  

Desde a Idade Média já se utilizava o lúdico como estratégia de 

aprendizagem. Nessa época o homem é sensível ao lúdico como parte da sua 

natureza metafísica, convive com o brincar, com o riso e valoriza a piada. Esta 

característica é destacada por Tomás de Aquino que situa o lúdico nos fundamentos 

da realidade, bem como, no ato criador da Sabedoria divina (LAUAND, 2006). Quer 

dizer, o lúdico é visto como a sabedoria de Deus, entendendo que Deus cria 

brincando, pois é próprio da sabedoria o ócio da contemplação de tal forma como 

ocorre nas atividades do brincar. 

O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. Se 

estivesse limitado a sua etimologia, o termo lúdico estaria se referindo apenas ao 

jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo.  

Para Almeida (2009, p.1), o lúdico passou a ser reconhecido: 

 
como traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. 
De modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo de jogo. 
As implicações da necessidade lúdica extrapolaram as demarcações 
do brincar espontâneo. 

 

Assim, quando o aprender envolve a ludicidade, o indivíduo é motivado a 

criar, a envolver-se nas atividades e isso viabiliza o desenvolvimento da autonomia e 

o prazer pelo novo conhecimento, o prazer por querer descobrir, o prazer do 

aprender e da descoberta. 
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Nessa perspectiva, a prática do lúdico permeia em certos aspectos a 

educação medieval, como ilustra o escritor Umberto Eco no centro da trama de sua 

obra “O Nome da Rosa” que é o impedimento medieval da leitura de um tratado de 

Aristóteles sobre o riso. Outros educadores medievais como Alcuíno, Petrus 

Alfonsus, Hoswitha de Gandersheim e D. Alfonso X, o Sábio, consubstanciam 

formalmente o lúdico como princípio pedagógico. Para eles e para Tomás de Aquino 

“deve-se” ensinar por meio do brincar. Esses pensadores da Idade Média, embora 

eruditos percebem quão acentuada é a pedagogia popular que acreditam viabilizar o 

aprender. São eles que nessa época afirmaram o lúdico em charadas, teatros, 

anedotas ou jogos como imprescindíveis para educação. 

Segundo Lauand (2006) existem características semelhantes nesses 

educadores medievais, pois viam a religião como um tema transversal e que a partir 

dela podiam vivenciar o brincar de forma explícita com fortes finalidades metafísicas, 

afirmando que,  

se a cultura erudita medieval tem esse cunho popular e lúdico, o que 
não dizer das manifestações culturais espontâneas do povo: o teatro 
anônimo, os cantadores de feira etc.? (LAUAND, 2006, p.4). 
  

   Assim, no processo de ensino e aprendizagem quando permeado pelo 

lúdico, o homem é convidado a aprender de uma forma diferente, a sentir prazer em 

buscar e, ao encontrar, ao descobrir vem a contemplação pela sabedoria. Tal 

contemplação pelo conhecimento é considerada a finalidade educativa da educação 

na proposta de Tomás de Aquino (LAUAND, 2006).  

Santo Agostinho (354-430 citado por NEVES, 2007, p.1), afirma que “o 

lúdico é eminentemente educativo no sentido em que constitui a força propulsora de 

nossa curiosidade a respeito do mundo e da vida, o princípio de toda descoberta e 

de toda criação”. Segundo este autor, o lúdico pode ser uma importante metodologia 

para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem contribuindo para a 

minimização das dificuldades dos estudantes, desinteresse, evasão, entre outros. 

Já na época do Império observavam-se crianças brincando, seja com o 

imaginário ou com materiais concretos. Quer dizer, a mãe que brinca com a criança, 

o professor que possibilita situações lúdicas em sala de aula, independente da 

idade, viabilizam um espaço mais aconchegante e significativo para a aprendizagem 

desse indivíduo. 
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Entretanto, cabe destacar que o lúdico como qualquer outra estratégia 

educativa não é suficiente para articular todo o conteúdo do currículo escolar. Como 

outras estratégias de aprendizagem, apresenta possibilidades e limitações. 

No que diz respeito às possibilidades, coloca o indivíduo em contato com o 

brincar, com o prazer em aprender, viabilizando a elevação da sua autoestima. É 

esse momento de jogo e brincar que permite ao educador perceber os aspectos 

emocionais envolvidos na aprendizagem.  

As atividades lúdicas podem também ser utilizadas como mediadoras de 

avanços dos estudantes, tornando a sala de aula um ambiente de harmonia 

favorável para aprendizagem.  

Segundo Neves (2007), estudos demonstram que as atividades lúdicas 

auxiliam aos estudantes a explorar sua criatividade, melhorar suas atitudes no 

processo de ensino e aprendizagem, pois realizam descobertas, inventam, elaboram 

estratégias e promovem mudanças. Com relação aos limites, este autor aponta para 

a impossibilidade de integrar todos os conteúdos do currículo escolar a partir dessa 

estratégia de aprendizagem. 

Mas, Oliveira, Fontes e Teixeira (2005) chamam atenção para o cuidado ao 

utilizar o lúdico. Informam que muitas vezes ele é usado apenas para ocupar o 

tempo, sem nenhum objetivo definido, não sendo, portanto, percebido como 

atividades educativas. Daí a importância de se pensar no lúdico como uma 

ferramenta, um recurso que auxilia a atividade docente. 

Tal ferramenta segundo Carvalho (2004) também foi utilizada em outras 

áreas do conhecimento, por exemplo, na Psicanálise era aplicada para aprofundar o 

simbolismo inconsciente do jogo. Outros autores vão além desta possibilidade. Para 

Weiss (2003), a palavra ‘lúdico’ vai além do sentido processual de “jogar”, mas 

também de “brincar”, “representar” e “dramatizar” como condutas semelhantes na 

vida infantil. Nesta mesma linha encontramos Jean Piaget em suas pesquisas sobre 

construção do pensamento e da sociabilidade, mostrando a elaboração do jogo nas 

diferentes idades, o que nos permite ter alguns parâmetros para a observação do 

jogo infantil. 

A atividade lúdica encontra papel educativo no desenvolvimento infantil 

importante na escolaridade das crianças que vão conhecendo, se desenvolvendo, se 
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familiarizando e construindo o mundo a partir de intercâmbios sociais, das diferentes 

histórias de vida das crianças e dos pais, e dos professores. 

 

1.2.2 O lúdico como ferramenta à ação docente 

 

Pesquisas com professores em exercício que abordam a visão do lúdico 

como ferramenta na docência sinalizam que esta deve estar presente em todos os 

momentos de sala de aula, pois se trata de uma maneira de aprender/ensinar e 

despertar prazer (NEVES, 2007).  

Para Neves (2007), quando é reconhecida a importância biológica e 

psicológica, o lúdico deve ter sua finalidade e utilidade prática definidas. Quer dizer, 

haveria vários benefícios se o lúdico conquistasse o espaço na sala de aula. Por 

exemplo, permite o estabelecimento do vínculo afetivo, a criatividade e a interação 

social, além das relações interpessoais. Os conteúdos de aprendizagem (o saber, o 

saber fazer e o ser) devem ser construídos de forma articulada. Ao se pensar nessa 

articulação, percebemos o outro como aquele que constrói conceitos, desenvolve 

habilidades e age. E, o lúdico viabiliza essa articulação. 

Em outra pesquisa desenvolvida por Oliveira (2006) utilizando o lúdico como 

recurso de aprendizagem, aponta um melhor desempenho de alunos do 6º ano do 

ensino fundamental na disciplina de Ciências quando comparado com o ensino 

tradicional. Afirmam que os alunos se sentiram mais motivados com a utilização do 

lúdico nas atividades cotidianas. Revelaram que após o uso de atividades lúdicas os 

alunos obtiveram maior número de acertos nas questões propostas. Os autores 

concluem que a aprendizagem foi mais satisfatória quando os alunos estabeleceram 

contato com o objeto de estudo de forma lúdica. 

Tal posição é defendida por Piaget, pois “para determinar com alguma 

precisão as condições constitutivas dos conhecimentos, particularmente as partes 

respectivas do sujeito e do objeto na relação cognitiva, é indispensável conhecer 

previamente o processo da sua formação” (MONTOYA, 2000). Quer dizer, contribuiu 

para o estudo original da socialização, do simbolismo e da afetividade humana. 

Piaget (1945; 1962) sugere uma nova compreensão do simbolismo lúdico e da vida 

afetiva. Para ele, o simbolismo lúdico nada mais é do que a expressão de 
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assimilações deformantes por parte do sujeito centrado nos interesses e desejos do 

ego. 

Assim, o lúdico pode ser utilizado em sala de aula no contexto atual de 

forma a auxiliar na produção do conhecimento dos alunos, pois como já observamos 

não se trata de uma estratégia ou recurso de aprendizagem tão recente. Desde a 

Idade Média tem sido utilizado como princípio educativo e a perspectiva atual de 

trabalhar com o lúdico como estratégia de aprendizagem, não é tão diferente, o 

objetivo é o mesmo – proporcionar aos aprendizes uma “aprendizagem significativa”, 

no sentido de estimulá-los a gostar de aprender, e que tenham o prazer por construir 

novos conhecimentos com motivação, gerando o interesse. 

São várias as pesquisas desenvolvidas hoje no Brasil, por exemplo, 

utilizando o lúdico para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

bem como na prática docente, entre elas, a pesquisa de Lorenzetto (1996), que 

procurou analisar o lúdico como um aspecto da transicionalidade, isto é, como um 

estágio intermediário entre a funcionalidade e a autonomia em busca da identidade 

pessoal e o reconhecimento social. Quer dizer, este estágio implica na necessidade 

de entrar em contato, vencer certas resistências existenciais e até de “quebrar o 

próprio gelo”; e o prazer do jogo diante dos objetos e fenômenos transicionais 

demonstra ser uma excelente forma de contato com as pessoas, pois promove a 

alegria e desenvolve a confiança. 

 

1.2.3 O lúdico como recurso pedagógico 

 

O lúdico é um tema que tem conseguido conquistar o seu espaço em várias 

áreas de conhecimento e níveis da educação básica principalmente na educação 

infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental.  

Em pesquisa desenvolvida por Maurício (2007), foi afirmado que o brinquedo 

é a essência da infância e possibilita um trabalho pedagógico que viabiliza a 

produção do conhecimento, o processo de aprendizagem e desenvolvimento do 

educando. Segundo este autor, independentemente da época, cultura e classe 

social, os jogos e brinquedos fazem parte do contexto de vivências da criança, pois 

elas vivem em um mundo de fantasia e imaginação, de encantamento, de alegria, de 

sonhos onde a realidade e o faz de conta se confundem, embora a história de 
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antigas civilizações apresentarem o contrário, fazendo o brincar se transformar em 

pecado.  

O brincar e o jogar são atitudes indispensáveis à saúde física, emocional e 

intelectual e sempre estiveram presentes em qualquer povo desde tempos remotos. 

Por meio deles, a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a 

iniciativa e a autoestima, preparando-se para ser um indivíduo que possa enfrentar 

desafios e participar na construção de uma sociedade mais justa. Sobre as 

brincadeiras, Winnicot (1975, p.71) destaca: 

 
o brincar implica confiança e pertence ao espaço potencial (um tipo 
de “Play-ground”) existente entre o bebê e a mãe. A confiança no 
amor da mãe; do pai; da família e do brincar criativo, deve permitir ao 
bebê, passar da dependência para autonomia. Os fenômenos 
transicionais evoluem para o brincar, para o brincar compartilhado e 
deste para as experiências culturais. A brincadeira é universal, facilita 
o crescimento e é própria da saúde. 
 

O lúdico apresenta valores específicos para qualquer fase da vida humana. 

Portanto, na infância e na adolescência, o objetivo é essencialmente pedagógico. 

Tanto a criança como o jovem apresentam uma resistência à escola a ao ensino, 

porque, sobretudo, ela não é lúdica, não é prazerosa. O lúdico como recurso 

pedagógico é apresentado em pesquisas atuais como não apenas um produto final 

da atividade, mas a própria ação, o que foi vivenciado pelo indivíduo. 

 

1.2.4 O Lúdico como ferramenta em saúde pública 
 

Segundo Ferreira e Meirelles (2007), os ideais de promoção de saúde 

contam com a educação como importante aliada no seu processo de construção. 

Algumas iniciativas não alcançaram tanto sucesso pelo fato de não haver a 

preocupação em articular o conhecimento que faz parte do contexto de vivência do 

indivíduo com os novos conhecimentos, conhecimentos esses denominados 

científicos.  

De acordo com as ideias dessas autoras faz-se necessário um diálogo entre 

esses domínios. 

O desinteresse dos alunos pelo tema saúde se deve ao fato de o professor 

levar para sala de aula um discurso técnico, sem respeitar o desenvolvimento 

cognitivo desse aprendiz, bem como o seu interesse. Esse discurso contribui para a 
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dispersão em sala de aula, gerando muitas vezes indisciplina, pois os alunos, na 

maioria das vezes não têm compreensão do discurso do professor. 

O lúdico tem sido utilizado como ferramenta para auxiliar na aprendizagem 

do aluno de forma que por meio da mediação possa promover a compreensão de 

conceitos em saúde pública e o interesse em querer aprender. 

Coscrato, Pina e Mello (2010) expressam que a aprendizagem mediada é 

apontada como uma forma de interação que desenvolve as atitudes e competências 

básicas para um aprendizado efetivo, viabilizando uma dinâmica de desconstrução e 

reconstrução de conhecimentos e informações. Na aprendizagem mediada, há um 

mediador que se expressa de forma interacionista, estimulando o indivíduo e 

facilitando o seu processo de aprendizagem criando assim um mundo de 

significados para ele. 

Com o lúdico, percebe-se essa interação, pois há uma provocação, um 

convite a querer descobrir e conhecer. 

De acordo com as afirmações de Coscrato, Pina e Mello (2010), no contexto 

em que o aprendiz é um agente passivo da aprendizagem, confundem-se o ‘ensinar’ 

com o ‘transmitir’, e perdem-se as necessidades do aprendiz. A ideia de o ensino ser 

despertado pelo interesse do estudante gerou novos entendimentos sobre material 

pedagógico.  

O profissional que ensina passa a ser estimulado, de uma maneira 

significativa. Nesse momento o brincar passa a ser uma estratégia adequada para a 

aprendizagem, pelo fato de motivar aquele que deseja aprender. 

Ainda refletindo sobre as ideias de Coscrato, Pina e Mello (2010), o conceito 

de educação em saúde também vai além da transmissão de informações, 

configurando combinações de vivências de aprendizagem delineadas com vistas a 

facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. Essas combinações envolvem 

momentos de partilhas de experiências de vida, aspectos comportamentais, medidas 

terapêuticas e interacionais. 

É nessa partilha de vivências que a comunicação se configura como um ato 

de troca e de reflexão, gerando momentos de aprendizagem entre aquele que 

aprende e aquele que ensina. 
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O lúdico sendo utilizado em temas de Saúde Pública pode ser considerado 

uma estratégia por auxiliar no processo de adaptação da criança às novas 

realidades, permite que ela se integre ao grupo com mais facilidade. 

Segundo Philbert e Bueno (2008), o lúdico tem um papel importante na 

saúde por proporcionar a ressignificação e reequilíbrio no mundo da criança. Para 

essas autoras, as histórias têm sido um suporte do lúdico, pois aumenta a resiliência 

da criança e daqueles que estão envolvidos na atividade. 

Philbert e Bueno (2008) afirmam que o brincar estimula e contribui para o 

desenvolvimento da atenção, concentração, socialização, criatividade, expressão 

corporal e oral, raciocínio lógico, curiosidade, iniciativa, pensamento, criticidade, 

competitividade, autoexpressão, autorealização, autoconfiança, coordenação, 

destreza, força, rapidez, motivação, ordenação temporal e espacial, formação de 

atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação, respeito às regras, senso de 

responsabilidade e justiça, iniciativa individual e grupal, flexibilidade e solidariedade, 

entre outros. 

Assim, “o brincar é uma necessidade básica e um direito de todos. O brincar 

é uma experiência humana, rica e complexa” (ALMEIDA, 2000, p. 75). 

O lúdico deve ser visto como agente transformador. É por meio do brincar 

que o indivíduo modifica-se. É estimulada a sensibilidade, ressignifica os conceitos, 

desenvolve a concentração, bem como, o sentimento em grupo, a criatividade, o 

raciocínio lógico, a curiosidade, a iniciativa, o pensamento, a criticidade, a 

competitividade, a autoconfiança, a autorealização, a coordenação motora, a 

motivação, a cooperação, o respeito pelas regras, a flexibilidade, a autoestima, a 

solidariedade e a compreensão de si mesmo e do outro, além do desenvolvimento 

da autonomia. 

A ludicidade pode ser utilizada como catalisadora do processo de  

ensino-aprendizagem e como estímulo na produção do conhecimento. O lúdico tem 

sido uma estratégia, um recurso importante para auxiliar a prática docente e, 

principalmente, possibilitar a formação de conceitos, procedimentos e atitudes (na 

sua vida escolar).  

O aprender pode ser “prazeroso”, estimulante, interessante e desafiador, 

pode ter como objetivo o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes.  
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Mas, como fazer para o professor trabalhar temas relacionados à Saúde 

Pública, utilizando-se o lúdico como ferramenta para auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem de forma estimulante e desafiadora, se este não é um assunto 

abordado na sua formação profissional? Onde buscar esses saberes? 

Nesse contexto, Maldaner (2000) orienta que independente do tema a ser 

trabalhado em sala de aula, a escola pode ser um espaço para formação continuada 

(em exercício) desses profissionais considerando-se principalmente, as suas 

necessidades docentes. 

Concordamos com Freire (1987) ao afirmar que o ser humano é o sujeito da 

sua própria história, toda ação educativa deverá promover o indivíduo, sua relação 

com o mundo por meio da consciência crítica, da libertação e de sua ação concreta 

com a finalidade de transformá-lo. Sendo assim, ele buscará por meio de uma 

atividade séria o mínimo de prazer, satisfação e predisposição para realizá-la. 

 

1.3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR: SITUANDO-A NO CONTEXTO ATUAL 
 

Discutiremos em linhas gerais a formação do professor, principalmente a 

importância de esta acontecer no próprio espaço escolar considerando as 

necessidades docentes. 

Pensar a formação do professor é buscar essa formação de forma 

continuada e no próprio espaço escolar, respeitando às suas necessidades 

pedagógicas, mediadas por um profissional com conhecimento de ensino e do 

contexto em que esse está incluído para que possa orientá-lo na sua prática de sala 

de aula. 

O contexto atual da pesquisa sobre a formação docente tem se 

caracterizado pela diversidade de interesses que tem provocado nos estudiosos.  

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) expressam que a formação dos docentes nos 

últimos vinte anos é um dos campos de investigação que mais interesse desperta 

entre os estudiosos (do campo) da educação. 
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Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 17): 

 
nos leva a reflexão quando questiona: “que fatores têm contribuído 
para manter o magistério, das séries iniciais, sobretudo do Ensino 
Fundamental, numa condição desprofissionalizante?” Como se 
desenvolve, segundo eles o processo de aprender a ensinar na 
perspectiva do professor como um profissional? 

 

Outras questões apresentadas por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p.18) 

levam os profissionais da educação e em ensino a buscar algumas respostas: 

 
Que sabem os docentes sobre a sua profissão? Que conhecimentos 
é essencial "abraçar" o trabalho do ensino? Como e de que natureza 
são os saberes que produzem os professores sobre sua profissão? 
Quais requisitos são necessários para que o docente se desenvolva 
como um profissional? O que dificulta o processo de formação de 
competências para o desenvolvimento da docência, no contexto em 
que pesquisamos? O que significa a profissionalização da docência? 
Como pensar processos formativos que contribuam com a 
profissionalização da docência? 
 

Esses questionamentos tomam relevância nessa pesquisa, visto que 

algumas dessas questões foram trazidas pelo grupo de docentes pesquisado ao ser 

abordado o tema “Doenças de Saúde Pública”. Algumas dessas profissionais 

trouxeram para a discussão questões como: É constante os nossos alunos serem 

trazidos para escola com essas doenças citadas no curso e isso nos deixa 

preocupadas, porque agora estamos pensando que além dos saberes relacionados 

ao ensino de Educação Infantil, ainda precisamos ter o conhecimento acerca de 

doenças de saúde pública? (professora 6). Hoje, vejo a necessidade de sabermos 

sobre esses assuntos, pois só assim poderemos realizar um trabalho junto às 

famílias como forma de pensarmos em conjunto em estratégias de prevenção e de 

cuidados para esses males (professora 1)1. 

Segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), no contexto atual onde a 

prática social tem sido considerada como um objetivo central é compreensível que 

várias expectativas se tenham colocado sobre a responsabilidade do sistema 

educacional, fortemente marcado como definidor de indicadores do desenvolvimento 

social, cultural e econômico dos diferentes países. Na maioria dos países, o novo 

século vem acompanhado por reformas educacionais orientadas para adequar a 

educação às exigências dos novos tempos e contextos, tais como a globalização 

                                                 
1 Frases retiradas de conversas com as professoras durante o primeiro encontro. 
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das economias, as atuais políticas públicas e especialmente os impactos das novas 

tecnologias e comunicações.  

Diante de todo esse cenário é evidente a importância da profissionalização 

da docência, no que tange principalmente a sua competência em relação aos 

saberes a serem ensinados na escola. Cada vez mais se exige desse profissional, 

conhecimentos que devem atender às necessidades da sociedade. 

Nessa situação, como advogam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), o 

conhecimento e a educação passam a ter um valor de grande importância, bem 

como, a formação do professor torna-se um campo de sérios desafios. 

Para atender às necessidades da sociedade, faz-se necessária uma 

mudança curricular, uma mudança que envolva a produção de saberes voltados aos 

conceitos, procedimentos e atitudes, partindo, em primeiro lugar, das necessidades 

pedagógicas dos docentes. Mas, em que, realmente, esses docentes estão 

encontrando dificuldades no seu fazer didático? Como fazer para atender às suas 

necessidades didático-pedagógicas? 

Os cursos de formação no contexto atual não têm atendido a essas 

necessidades. Não se têm respeitado as necessidades dos professores com relação 

a sua prática em sala de aula. São cursos que são organizados de forma 

generalista, como se, por exemplo, a realidade da região Sul fosse a mesma 

encontrada na região Nordeste. 

Reformas curriculares continuam a acontecer sem que haja a participação 

daquele que vivencia a Educação Básica – o professor, dificultando assim a 

aplicação de novas metodologias, uma vez que esse profissional não se sente 

coparticipativo dessa reforma.  

Como afirmam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), no meio dessa onda de 

reformas educacionais que vêm acontecendo na maioria dos países, muitos se 

perguntam: por que continuar com mudanças curriculares que por vezes, não 

passam de “boas intenções documentadas”, com possibilidades reais de limitação? 

Por que continuar insistindo nessa forma de proceder com a docência, quando 

várias mudanças foram condenadas ao fracasso? 
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Assim, como afirmam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p.18-19): 

 
Uma das principais críticas feitas aos processos tradicionais de 
reformulação curricular é a pouca atenção direcionada ao papel dos 
professores nessas reformas. A estes era conferida a 
responsabilidade de implementar processos curriculares pensados 
por outros, mantendo-se a ideia de que era suficiente apresentar-lhes 
novas propostas a serem aceitas e aplicadas. 

 

Como advoga Maldaner (2000), é importante considerar que as mudanças 

na prática pedagógica não ocorrem por imposição ou simplesmente pelo fato de se 

desejar. Tornar-se reflexivo/pesquisador requer explicitar, desconstruir e reconstruir 

concepções a cada dia, e isso demanda tempo e condições. 

Assim, não é suficiente, como afirma Maldaner (2000), o professor ser 

comprometido socialmente, diagnosticar as deficiências do seu ensino e as 

necessidades dos seus alunos. Faz-se necessário buscar a integração dos 

conhecimentos teóricos com a ação prática, explicitar os saberes tácitos que a 

fundamentam, num contínuo processo de ação-reflexão-ação que precisa ser 

vivenciado e compartilhado com outros colegas.  

É preciso ter, no espaço escolar, momentos de trocas de experiência, onde 

o professor de início de carreira possa aprender com aquele mais experiente e  

vice-versa, de forma que ambos tenham conquistado confianças para saber 

compartilhar experiências e, assim, juntos elaborar estratégias viáveis para 

solucionar problemas que venham a acometer o ensino e a aprendizagem dos 

alunos.  

Maldaner (2000) registra que com relação à formação de professores,  

torna-se consensual a ideia de que ela deve ser contínua2 e continuada3, muito além 

da graduação específica, mesmo em nível superior, em processos 

institucionalizados e de contínua avaliação, nas mais variadas formas de pesquisa e 

de investigação. Com isso passa-se a aceitar a ideia de complexidade da ação 

pedagógica em geral e da formação do professor em geral. 

O desenvolvimento de um ensino e aprendizagem de forma reflexiva para a 

prática de sala de aula pode tornar-se o primeiro passo no sentido de refazer o 
                                                 
 
2; 3 Esses termos dizem respeito a conceitos de formação docente relacionados ao de aprendizagem 
permanente, que considera os saberes e as competências docentes como resultados não só da 
formação profissional e do exercício da docência, mas também de aprendizagens realizadas ao longo 
da vida, dentro e fora da escola (MIZUKAMI, 2002, p. 31). 
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currículo como um todo, tomando o professor como o protagonista, bem como, 

pesquisador da sua própria prática, capaz de elaborar estratégias que solucionem 

problemas do seu fazer pedagógico. 

De acordo com as ideias de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), o professor 

com atitude de pesquisa, o conduz a uma posição crítica da prática em questão. A 

pesquisa como atividade profissional viabiliza recursos metodológicos para avançar 

no desenvolvimento da profissão. 

Dessa forma, este profissional terá condições de reconstruir a sua prática e 

participar de forma incisiva na (re)construção do currículo escolar. 

Segundo Mizukami (2002) o lócus da formação do professor a ser 

privilegiado deve ser a própria escola. Faz-se necessário deslocar o lócus da 

formação continuada desses profissionais da universidade para a própria escola de 

educação básica. 

Todo processo de formação tem de ter como referência fundamental o saber 

docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente. 

 

1.4 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA (ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO CIENTÍFICO): 
UMA BREVE DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo faremos uma breve discussão acerca da alfabetização e 

letramento científico como domínios da educação científica e como temas 

importantes a serem trabalhados na educação básica para auxiliar no processo das 

aprendizagens dos conceitos científicos por professores e estudantes. 

Nas décadas finais do século XX e início do século XXI, grandes 

transformações ocorreram no contexto econômico com o capitalismo reestruturado, 

com a globalização, com as relações de trabalho, com a flexibilidade e com a 

substituição dos sistemas de produção voltados ao tratamento da informação e da 

comunicação.  

Hoje, século XXI às necessidades da sociedade contemporânea exige cada 

vez mais profissionais dotados de competências científica e tecnológica para o 

mundo do trabalho. Mas, como atender às essas necessidades de forma que todo 

cidadão tenha acesso a essas mudanças, sabendo-se da ocorrência das 

transformações no que diz respeito às relações de poder, mudanças de produção e 
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modos de vida? E, assim, provocando alterações na maneira de agir, pensar e 

expressar de todos? 

Como conviver nesse momento atual da sociedade, com um cenário de 

inquietações que apresenta tantas situações diversas e complexas nos campos 

científico e tecnológico? De que forma, a escola poderá se preparar para formar 

cidadãos que saibam resolver problemas complexos e questões de tomada de 

decisão do seu contexto? 

Autores como Bazzo (1998); Auler; Bazzo (2001), Angotti; Auth (2001), Gil- 

Pérez et al (2001), Carrascosa; Gil-Pérez e Vilches (2006) advogam sobre a 

importância em formar indivíduos capacitados para tomada de decisões no meio 

social, como político e econômico. 

Segundo Costa e Santos (2006) o estudo apurado e sistemático dos 

conceitos científicos em ensino de ciências são elementos constitutivos para que os 

cidadãos percebam o pensamento do mundo científico e tecnológico. 

Concordando com Costa e Santos (2006, p. 73): 

 
[...] você não precisa se tornar um cientista para compreender o que 
está acontecendo [...]. Não é condição obrigatória saber estabelecer 
a sequência de uma molécula de DNA para entender notícias de 
jornais a respeito do assunto, assim como não é preciso saber 
projetar um avião para fazer uma viagem aérea, nem tornar-se um 
engenheiro projetista para se deslocar numa bicicleta. No entanto, 
isso não altera o fato, você vive em um mundo onde aviões e 
bicicletas existem e também fazem parte das características do seu 
mundo. 

 
É importante a atenção que devemos ter às mudanças que estão ocorrendo 

com velocidade no mundo científico. Conhecer essas mudanças para poder 

questionar, dominar conceitos para poder discutir e até mesmo ser capaz de propor 

sugestões que possam auxiliar na resolução de problemas da vida cotidiana. 

Costa (2008), afirma que esse conhecimento do cidadão sobre as 

linguagens científica e tecnológica permitem que algo não existente antes passa a 

fazer parte de nossa realidade. Ainda sobre as ideias desse autor, modelos e teorias 

científicas permitem não apenas explicar o comportamento do mundo natural, como 

também, viabiliza a criação de novas realidades e o desenvolvimento de tecnologias 

que transformam o mundo natural. 

Como advoga Costa (2008), nas últimas décadas do século XXI, com o 

surgimento dos computadores e da Internet, o conceito de ciência adquire maior 
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relevância no meio social. As ideias não ficam restritas às academias, universidades 

e/ou mesmo laboratórios. Os conteúdos científicos tornaram-se público por meio da 

publicação de artigos em diversas revistas científicas, Internet, livros, anais, 

cadernos de jornais, vídeos de ficção científica nos quais são publicadas matérias 

relacionadas a novas descobertas da ciência em geral. 

Assim, 

Torna-se importante discutir os diferentes significados e funções que 
se têm atribuído à educação científica com o intuito de levantar 
referenciais para estudos na área de currículo, filosofia e política 
educacional que visem analisar o papel da educação científica na 
formação do cidadão (SANTOS, 2007, p. 475). 

 

De acordo com as ideias de Ramalho e Nuñez (2011), na sociedade 

contemporânea, é cada vez mais importante relacionar os conteúdos curriculares da 

escola às necessidades do mundo físico ou social relacionados a contextos em que 

o aluno está incluído, atribuindo sentido e significado a esses conteúdos. 

Como afirma Santos (2007), concordando com as ideias de Chassot (2000), 

ao se discutir sobre alfabetização científica, considera-a domínio de conhecimentos 

científicos e tecnológicos imprescindíveis para o cidadão desenvolver-se na vida 

cotidiana.  

Chassot (2000), apresenta a ciência como uma produção humana e cultural, 

a partir de uma visão principalmente ocidental caracterizada pela nossa educação 

eurocêntrica. Santos (2007), em suas afirmações relata que nessa visão, pode-se 

considerar que sua origem cultural remonta ao século XVI. 

Em seus registros Francis Bacon (1561-1626), já evidenciava o papel da 

ciência a serviço da humanidade. Santos (2007), expressa que a partir do século 

XIX, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a ciência incorporou-se ao currículo 

escolar. Também a partir daquele século, publicações de livros e artigos sobre 

ciências destinados ao público geral na Inglaterra e nos Estados Unidos, além de 

artigos que evidenciavam a importância do estudo da ciência pelo público. 

No século XVIII autores como Hurd (1998); Layton, Davey e Jenkins (1986); 

Shamos (1995) citam obras científicas para o público. 

Segundo Santos (2007) no início do século XX, a alfabetização científica ou 

letramento científico começou a ser debatido com mais profundidade. 
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As pesquisas de Santos (2007) mostram que no Brasil, a preocupação com 

a educação científica foi mais tardia. No século XIX, o currículo escolar era marcado 

predominantemente pela tradição literária e clássica com herança dos jesuítas. 

Embora tivesse havido incentivo de Dom Pedro II (1825-1891), um cultor das 

ciências, e de discursos positivistas de intelectuais brasileiros em favor da ciência, 

como Rui Barbosa (1849-1923), o ensino de ciências teve pouca prioridade no 

currículo escolar. Esse ensino passou a ser com efetividade incluído ao currículo 

escolar nos anos de 1930, a partir do início de um processo de busca de sua 

inovação. 

Este autor, afirma que esse processo de inovação iniciou com um processo 

de atualização curricular e depois teve a sua continuidade com a produção de kits de 

experimentos na década de 1950 e com a tradução de projetos americanos e a 

criação de centros de ensino de ciências na década de 1960, culminando com o 

início da produção de materiais por educadores brasileiros na década de 1970. 

Como expressa Santos (2007), a preocupação com a educação científica 

vem sendo defendida não só por educadores em ciências, mas por diferentes 

profissionais, seus objetivos têm tido uma grande abrangência. Acontece que, com o 

surgimento dessa temática em variados contextos, os autores estão bem distantes 

de chegar a um consenso. 

Concordando com Santos (2007), é imprescindível discutir a respeito dos 

diferentes significados e funções que se têm atribuído à educação científica com o 

objetivo de aventar referências para estudos na área de currículo, de filosofia e de 

política educacional que visem analisar o papel da educação científica na formação 

do cidadão. 

A partir dessa perspectiva, são apresentados diferentes argumentos, 

segundo Santos (2007), que justificam a importância da alfabetização científica e 

letramento científico na educação dos cidadãos que os tornem capazes de resolver 

problemas de seu contexto, além de permitir que esses possam ter a competência 

para questionar e tomar decisões que não tragam prejuízos à sociedade. 

Segundo Milar (1996, mencionado por SANTOS, 2007, p.477), esses 

argumentos são: 

[...] a) argumento econômico, que conecta o nível de conhecimento 
público da ciência com o desenvolvimento econômico do país; b) 
utilitário, que justifica o letramento por razões práticas e úteis; c) 
democrático, que ajuda os cidadãos a participar das discussões, do 
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debate e da tomada de decisão sobre questões científicas; d) social, 
que vincula a ciência à cultura, fazendo com que pessoas fiquem 
mais simpáticas à ciência e à tecnologia; e e) cultural, que tem como 
meta fornecer aos alunos o conhecimento científico como produto 
cultural. 
 

De acordo com Santos (2007), todos esses argumentos, de alguma forma, 

estão presentes no currículo escolar e constituem fatores de influência no seu 

planejamento. Portanto, se a prioridade da alfabetização for melhorar o campo de 

conhecimento científico, preparando novos cientistas, o enfoque curricular será 

centrado em conceitos científicos, se o objetivo for voltado para à formação da 

cidadania, o enfoque englobará a função social e o desenvolvimento de atitudes e 

valores (RATCLIFFE; GRACE, 2003).  

Santos (2007, p. 477), expressa que o letramento científico é quando: 

 
Um cidadão letrado não apenas sabe ler o vocabulário científico, mas 
é capaz de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente em um 
contexto não-técnico, mas de forma significativa. Isso envolve a 
compreensão pública da ciência dentro do propósito da educação 
básica de formação para a cidadania (SANTOS; SCHINETZLER, 
1997). 

 

Assim, Santos (2007), considerar a alfabetização e o letramento como 

domínios da educação científica, é muito mais do que ser uma discussão semântica, 

evoca processos escolares que busquem formas de contextualização do 

conhecimento científico em que os alunos o internalizem como um bem cultural que 

seja mobilizado em sua prática social.  

Nesse contexto, concordando com as ideias de Santos (2007), mais 

importante do que discutir sobre a terminologia entre alfabetização e letramento está 

a construção de uma visão de ensino de ciências associada à formação científico-

cultural de alunos e professores, à formação humana centrada na discussão de 

valores. E, ainda acrescento que se deva considerar também como relevante a 

compreensão da ciência pelo cidadão para que possa discutir e participar de forma 

efetiva da produção científica, opinando e sabendo tomar decisões acerca das 

novas descobertas científicas.  
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2 SITUANDO A PESQUISA 

 

Apresentaremos a metodologia utilizada na pesquisa, focando o percurso 

metodológico articulado aos resultados e as discussões, bem como, o contexto 

escolar e as ações na escola.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi a 

pesquisa-ação e o instrumento de investigação para responder as questões de 

estudo foi um questionário com perguntas abertas. 

Segundo Kemmis e Mc Taggar (1988, mencionado por RICHARDSON, 

2011, p. 1), fazer pesquisa-ação “significa planejar, observar, agir e refletir de 

maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o que fazemos na nossa 

vida diária”. Para esses pesquisadores, duas ideias definem um bom trabalho de 

pesquisa: que se possa reivindicar que a metodologia utilizada está adequada à 

situação, e que se possa garantir de certa forma um acréscimo no conhecimento 

que existe sobre o assunto tratado. 

As ideias de Kemmis e Mc Taggar (1988, citado por RICHARDSON, 2011, 

p.1) respaldam a pesquisa realizada nesse trabalho, uma vez que este provocou 

mudanças e compreensão na prática do grupo pesquisado (as professoras, a 

diretora e a coordenadora) de uma pequena escola (CMEI – Centro Municipal de 

Educação Infantil), em que após a ocorrência do curso ministrado pela 

pesquisadora, esse grupo sugeriu a incorporação do projeto de pesquisa no PPP 

(Projeto Político Pedagógico) da escola, além de terem solicitado orientação da 

pesquisadora para a elaboração de outro projeto sobre a temática estudada no 

curso Doenças de Saúde Pública para ser compartilhado em outras escolas 

municipais. Este material consta incorporado ao PPP da escola pesquisada, como 

anexo, fazendo parte do eixo “Natureza e Sociedade”. 

Observou-se no grupo momentos de discussão e reflexão sobre a prática de 

sala de aula, no que tange a preocupação de não terem informações corretas sobre 

um tema tão corriqueiro que faz parte do cotidiano escolar. Uma vez que 

verbalizaram que a frequência de crianças que apresentaram sintomatologia para 

várias doenças como diarréias, viroses (dengue, rotavírus, gripe etc), doenças de 

interesse de Saúde Pública que foram abordadas no curso era alta e ainda não 

tinham atentado para buscar informações adequadas, mas que após as 
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intervenções e discussões no grande grupo o olhar para a sala de aula seria 

diferenciado, ou seja, já buscando saber como resolver a situação junto à escola e a 

família. 

Cohen e Manion (1990, mencionado por RICHARDSON, 2011, p. 1), 

apontam três possibilidades que caracterizam a pesquisa-ação:  

 
o professor individual que trabalha em uma sala de aula para 
produzir determinadas mudanças ou melhorias no processo ensino-
aprendizagem; a pesquisa feita por um grupo que trabalha 
solidariamente, assessorados ou não por um pesquisador externo e, 
em último lugar, um professor ou professores que trabalham com um 
pesquisador ou uma equipe de pesquisa com um relacionamento 
permanente. 

 

Como advoga Richardson (2011) numa pesquisa-ação podem existir quatro 

momentos: o diagnóstico; a ação; a avaliação e a reflexão. 

Nessa pesquisa o diagnóstico foi realizado com a aplicação e análise do 

questionário e definido o problema (erros conceituais no tema estudado), e a partir 

deste, houve a elaboração de cursos para as professoras, a produção de um 

material didático-pedagógico feito pelo grupo e elaboração do projeto (ANEXO F), 

bem como a incorporação desse no PPP caracterizando a ação. Durante essa ação,  

percebeu-se na discussão momentos de reflexão, visto que o grupo trouxe 

questionamentos sobre o seu fazer pedagógico. 

Assim, como expressa Franco (2005), se alguém opta por trabalhar com 

pesquisa-ação, por certo tem a convicção de que pesquisa e ação devem caminhar 

juntas quando se pretende a transformação da prática. No entanto, a direção, o 

sentido e a intencionalidade dessa transformação serão o eixo da caracterização da 

abordagem da pesquisa-ação.  

Embora não fosse nossa intencionalidade provocar mudança, essa 

transformação foi percebida como necessária, pois como afirma Franco (2005), se 

essa necessidade aconteceu a partir dos trabalhos iniciais do pesquisador com o 

grupo, decorrente de um processo que valoriza a construção cognitiva da 

experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos 

sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas, essa pesquisa vai 

assumindo o caráter de criticidade e, então, tem se utilizado a conceituação de 

pesquisa-ação. 
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2.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico utilizado neste trabalho para responder as 

questões de estudo é apresentado no fluxograma a seguir, acompanhado da 

descrição detalhada de cada etapa do esquema apresentado. 

 

Fluxograma 1 – Percurso Metodológico 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

CURSO PARA CONFECCÇÃO  DE 
FANTOCHES E CENÁRIO 

1ª QUESTÃO 
 

QUAIS AS PRINCIPAIS 
DOENÇAS DE INTERESSE 
DE ESTUDO DAS 
PROFESSORAS A PARTIR 
DO CONTEXTO DE 
VIVÊNCIA E DO 
ENTORNO? 

VIROSES 

HELMINTOSES 

PROTOZOONOSES 

2ª QUESTÃO 
 
COMO PROPICIAR A 
FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA SOBRE 
DOENÇAS DE 
IMPORTÂNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA PROPOSTAS 

PELAS PROFESSORAS ? 
 

3ª QUESTÃO 
 
COMO ORIENTAR E 
ACOMPANHAR A 
ELABORAÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS 
PELAS 
PROFESSORAS?  

CRIAÇÃO E ESCOLHA 
DAS MÚSICAS PARA 

AS HISTÓRIAS 

DIÁLOGO COM AS 
PROFESSORAS 

APLICAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO 

E-BOOK  

ECTOPARASITOSES 

ANÁLISES DOS 
QUESTIONÁRIOS 

3ª ETAPA 
ELABORAÇÃO DAS HISTÓRIAS PELAS PROFESSORAS 

ELABORAÇÃO DO 
ENCARTE SOBRE AS 

DOENÇAS 
ISBN 978-85-911234-8-3 

AULAS EXPOSITIVAS 
PARA AS 

PROFESSORAS 

ELABORAÇÃO DO ENCARTE COM 
ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DOS 

FANTOCHES 
ISBN 978-85-914352-0-3 

1ª ETAPA 

O CONTEXTO ESCOLAR  

ELABORAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO 

2ª ETAPA 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

SELEÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS ACERCAR DOS TEMAS ESTUDADOS  
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2.1.1 Ações na Escola  

 

2.1.1.1 Primeira questão de estudo: quais as principais doenças de interesse de 
estudo das professoras a partir do contexto de vivência e do entorno? 
 

Iniciaremos fazendo uma caracterização da instituição onde estivemos 

durante os oito meses da realização desta pesquisa. 

O Centro Municipal de Educação Infantil selecionado para a pesquisa está 

situado no Bairro de Felipe Camarão (ANEXO B), na cidade do Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, conhecido pelo antigo nome de Peixe-Boi, caracterizado pela 

população que nele vive como sendo um bairro violento, pobre e abandonado pela 

administração pública.  

O bairro possui 3 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), dirigidos 

pela Prefeitura Municipal do Natal, que atende crianças em idade escolar entre 4 

anos a 5 anos e 11 meses; 3 creches particulares (Educação Infantil), 10 escolas 

públicas sendo 6 estaduais (2 de Ensino Fundamental, 3 de Ensino Fundamental e 

Educação de Jovem e Adultos (EJA) e 1 de Ensino Fundamental e Ensino Médio) e 

4 municipais (2 de Ensino Fundamental, 1 de Ensino Fundamental e Educação de 

Jovem e Adultos (EJA) e 1 de Educação Infantil/Ensino Fundamental/EJA);  4 

escolas particulares (1 de Ensino Fundamental/Ensino Médio/ EJA, 2 de Educação 

Infantil e 1 de Educação Infantil/Ensino Fundamental)  (NATAL/SECD, 2009). Conta 

com 1 Unidade Mista – Maternidade; 1 Clínica Especializada em Saúde Mental 

(CAPS 1) e 3 Unidades Básicas de Saúde (NATAL/SMS, 2009), para atender a uma 

população de aproximadamente de 56.340 habitantes, vivendo em uma área de 

663,4 ha. 

 

2.1.1.2 Primeiro encontro: o contexto escolar 
 

Acompanhada pela Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, foi 

realizada uma visita de reconhecimento das instalações CMEI e o que foi observado 

nos possibilitou a reflexão de como é difícil trabalhar educação neste país. 

Este Centro de ensino encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação da Prefeitura Municipal do Natal, que atende crianças em 



58 
 

 
 

entre 2 a 5 anos e 11 meses, Nível I, II, III e IV.  O quadro de servidores contava 

com uma diretora, uma coordenadora, 6 professoras, 2 merendeiras, 2 vigias e 1 

porteiro, todos servidores da prefeitura do município do Natal. 

O Centro não apresenta a condição mínima necessária para receber as 

crianças ou qualquer profissional para o fim ao qual se propõe: de educar e cuidar. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Qualidade da Educação 

Infantil no Brasil os centros: 

 
São construídos e organizados para atender ás necessidades de 
saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene 
e aconchego das crianças matriculadas. E que adequam-se ao uso 
por crianças com necessidades especiais, conforme a Lei de 
Acessibilidade (Lei nº 10.098, de 19/12/2000) (BRASIL, 2006, p. 42). 

 

Embora exista uma regulamentação elaborada a ser seguida e cumprida, a 

realidade no Centro Municipal de Educação Infantil não condiz com a esta legislação 

citada.  

Na verdade, o que presenciamos foi um Centro com estrutura física precária, 

com edificações comprometidas, com paredes apresentando infiltrações, telhados 

com goteiras, janelas faltando partes e algumas já não fechavam (fotografias 1 e 2).  

 

Fotografia 1 – Sala do CMEI                        Fotografia 2 – Sala de pesagem 
 

       
 

Fonte: Abdísia Albuquerque Silva, 2009 
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A área de lazer, localizada por trás dos dois prédios principais apresentava-

se sem a mínima condição de uso, ou seja, sem piso, sem telhado e muros de 

proteção, e banheiros sem portas e sem condições de funcionamento (fotografias 3, 

4, 5 e 6).  

 

Fotografia 3 e 4 – Parte interna e externa da área de lazer 
 

       
 

Fonte: Abdísia Albuquerque Silva, 2009 
 
 
 
 
 

Fotografias 5 e 6 – Área interna e externa do banheiro 
 

       
 

Fonte: Abdísia Albuquerque Silva, 2009 
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A cisterna sem tampa, com lixo e caramujo, tornando a sua água 

inadequada para uso de qualquer natureza (fotografias 7 e 8).  

 

Fotografias 7 e 8 – Entrada da cisterna e área interna com a presença de caramujos 
 

    
 

Fonte: Abdísia Albuquerque Silva, 2009 
 

 

 

A cozinha se encontrava fora dos padrões sanitários de saúde, a pia onde 

era realizada a lavagem dos pratos estava a céu aberto e sem condições de ser 

utilizada (fotografia 9).  

 

Fotografia 9 – Pia para lavagem de louças 
 

 
 

Fonte: Abdísia Albuquerque Silva, 2009 
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O pátio ao redor das edificações era de areia batida, com mato e a calçada 

que dava acesso ao centro encontrava-se com fissuras, buracos, infiltrações etc. 

(fotografias 10 e 11).  

 

Fotografias 10 e 11 – Pátio do CMEI e a parte de frente do CMEI 
 

  
 

Fonte: Rozicleide Bezerra de Carvalho, 2009 

                                  

A situação do CMEI demonstra o tamanho do descaso dos poderes públicos 

constituídos com a educação, com seus profissionais e com a população. As 

imagens apresentadas ilustram a condição do Centro Municipal de Educação Infantil 

no período em que foi realizada a pesquisa (de setembro de 2009 a agosto de 

2010). 

 

2.1.1.3 Elaboração do questionário 
 

Para efetivar a 1ª Etapa da pesquisa fez-se necessário que fosse realizada 

uma coleta de informações sobre as condições de saúde da população e do Bairro 

de Felipe Camarão, no Município do Natal/RN, no qual o CMEI estava inserido. 

Tomamos como base para esse estudo os dados do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS), através do relatório 

de incidência, ano de 2009 (ANEXO C). Este sistema é alimentado, principalmente, 

pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da 

Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, Portaria nº. 104/GM/MS, de 

25 de janeiro de 2011 (ANEXO D). 
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Esse sistema tem por objetivos a coleta, transmissão e disseminação de 

dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três 

esferas de governo (municipal, estadual e federal), por meio de uma rede 

informatizada que oportuniza o processo de investigação, dando subsídio para 

análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação 

compulsória. É um instrumento importante para o auxílio do planejamento da saúde, 

definindo prioridades de intervenção e permitindo que o impacto dessas 

intervenções seja avaliado (BRASIL, 2007).  

Partindo dos dados obtidos do SINAN no ano de 2009, por meio do Núcleo 

de Agravos Notificáveis (NAN), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do 

Município do Natal/RN (ANEXO C), foi elaborado um questionário (APÊNDICE A) 

com questões abertas, que teve por objetivo fornecer subsídios para o planejamento 

da pesquisa: diagnosticar as principais doenças de interesse de estudo das 

professoras a partir do seu contexto de vivência e do entorno da escola”, ou seja, 

doenças comuns entre seus alunos, como também aquelas do seu próprio 

conhecimento.  

Embora reconheçamos as limitações desse instrumento de investigação 

Laville e Dionne (1999), expressam que a opção por esse tipo de instrumento 

permite a agilidade da sua aplicação e o tratamento das respostas. Mas, ao mesmo 

tempo, o questionário permite a aquele que responde se sentir à vontade, ou seja, 

na obscuridade e evita que o pesquisador influencie de alguma forma nas respostas 

do mesmo.  

A primeira parte do questionário aborda pontos como: o tempo de atuação 

como professora, a formação acadêmica, se atua em outra escola, o nível de ensino 

que leciona na(s) escola(s) e qual a carga horária. 

A segunda parte foi direcionada aos conhecimentos em saúde pública e 

saúde-doença, entre eles: o que entende por saúde pública? Exemplos de doenças 

relacionadas à saúde pública, tipos de doenças e seus transmissores, quais as 

doenças mais comuns entre as crianças da escola? Que atividades foram abordadas 

com as crianças sobre saúde pública? Quais dificuldades o docente teria para 

abordar temas em saúde pública na escola?   

Para que pudéssemos dar início às atividades com as docentes, marcarmos 

o primeiro encontro entre a pesquisadora e as professoras do CMEI.   
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Esse encontro teve por objetivos promover um diálogo com as professoras 

para apresentar o projeto de pesquisa explicando cada etapa, e informá-las sobre a 

proposta de criar um espaço de estudo sobre as doenças de saúde pública.  

 
 
2.1.1.4 Segundo encontro: aplicação do questionário 

 

Para atender a primeira questão de estudo “Como diagnosticar as principais 

doenças de interesse de estudo das professoras a partir do seu contexto de vivência 

e do entorno da escola?” E dando continuidade à primeira etapa da pesquisa, 

solicitamos às professoras que assinassem o Termo de Livre Consentimento e 

Esclarecido (APÊNDICE B) e em seguida, foi aplicado o questionário com as oito 

educadoras do CMEI. 

Ressaltamos que antes de iniciarmos a aplicação dos questionários, fizemos 

uma breve discussão sobre o tema saúde pública no município do Natal/RN e no 

Brasil, com a finalidade de deixarmos as professoras mais à vontade e ao mesmo 

tempo, conhecer as suas concepções sobre o tema abordado.  

Após a aplicação do questionário, as professoras compartilharam as suas 

necessidades de sala de aula, relatando que não tinham conhecimentos suficientes 

sobre saúde para compartilhar com os alunos. Duas das professoras (professoras 5 

e 7) relataram que o questionário possibilitou um momento de reflexão acerca de 

seus conhecimentos sobre doenças, expressando: “Nunca pensei em tantas coisas 

sobre doenças e respondi o que eu achava” (professora 5). “Esse questionário 

permitiu que eu parasse para pensar e percebesse que sei muito pouco sobre 

doença” (professora 7)4. 

O grupo de professoras também comentou sobre as doenças que podiam 

afetar a comunidade escolar, principalmente, devido à presença de uma comunidade 

carente vizinha ao CMEI (na verdade a comunidade utilizava o muro da escola como 

apoio para as suas moradias) onde coabitam vários animais, cães, gatos, cavalos, 

burros e mulas, sem as mínimas condições de higiene. Devido a esse fato, 

perguntaram se não podíamos estender a pesquisa à essa comunidade. 

Lembrarmos para as professoras que a escola, a família dos alunos e a 

comunidade do entorno estão associadas e não devem se separar quando estamos 

                                                 
4 Falas retiradas de conversas com as professoras logo após terem respondido aos questionários. 
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trabalhando com a promoção da saúde. E, que cada cidadão possui um conceito de 

saúde, e mesmo que simplificado esse conceito reflete na sua forma de vida, no 

meio em que está inserido e na sociedade, variando de acordo com as condições 

culturais, econômicas e sociais de cada indivíduo. Além do mais, esses conceitos 

não se mudam do dia para outro, mas faz-se necessário que haja um trabalho 

constante para que as transformações aconteçam e possam provocar grandes 

mudanças. 

Com a concepção de que essas mudanças sejam possíveis, citamos Freire 

(1987, p. 39), quando sabiamente afirmou que “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo e que os homens se educam entre si”. 

Para Marcondes (1972), a escola precisa estabelecer uma relação íntima 

com a comunidade em que está inserida. Para ele, a escola não pode ter muros e 

deve estar aberta para os membros da comunidade. 

O educador deve estar sempre alerta e preparado para perceber o que se 

passa na escola, com seus alunos e com a comunidade e em seu entorno. Além 

disso, deve ter a consciência da sua influência sobre a comunidade escolar e seus 

familiares, proporcionando a esses indivíduos informações essenciais sobre saúde, 

alimentação e hábitos saudáveis, dando a eles subsídios para ter uma melhor 

qualidade de vida, assim, respondendo às necessidades da sociedade, que é uma 

das funções da escola. 

Neste momento, solicitamos às professoras que sugerissem quais atividades 

lúdicas poderíamos trabalhar com as crianças, diante do tema da pesquisa “O lúdico 

como estratégia na construção de conceitos em saúde pública, com professoras da 

educação infantil do município do Natal/RN” (título provisório). 

A escolha das professoras por unanimidade foi trabalharmos com jogos, pois 

para elas, são eles estratégias lúdicas, prazerosas e atraentes capazes de estimular 

a criatividade, raciocínio da criança e que através deles elas têm a oportunidade de 

interagir entre si.  

A escolha de trabalharmos com jogos foi aceita por todas, ficando acertado 

que teríamos posteriormente um encontro onde trataríamos exclusivamente do 

assunto e que escolheríamos os tipos de jogos que seriam produzidos para 

trabalharmos o tema abordado. 
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2.1.1.5 As professoras: respostas ao questionário 
 

Das oito professoras que responderam ao questionário, sete delas tem 

formação acadêmica em Pedagogia e uma é licenciada em Letras. Duas professoras 

são especialistas em Educação Infantil e uma em Língua Portuguesa.  

A média da atuação profissional das professoras é de aproximadamente 

onze anos, com idades entre 25 a 50 anos, e com carga horária de 40 horas 

semanais. Sete professoras trabalham em apenas uma escola e uma, em duas 

escolas. Todas são servidoras públicas municipais (efetivas). 

A respeito da compreensão das professoras sobre o (entendimento do) que 

seja Saúde Pública, obtivemos na amostra pesquisada que grande parte delas não 

define o conceito com um mínimo de precisão e acerto. Citamos como exemplos 

duas respostas dadas pelas professoras a respeito do que elas entendem por saúde 

pública: Órgão ”responsável” pelo bem estar da população quando  

referindo-se à saúde” (Professora 6). “Bem-estar físico e social, direito do cidadão, 

mas que geralmente não é respeitado” (Professora 3)5. 

Gostaríamos, que refletíssemos se todos nós, realmente, temos o mesmo 

entendimento, “sobre o que é, para que existe, com que finalidade, a quem deve 

servir e, responsabilidade de quem deve ser a saúde pública” (PIRES FILHO, 1987, 

p.63). 

Nesse sentido, Pires Filho (1987, p.62), elaborou uma pesquisa sobre a 

reflexão e sobre os entendimentos mais prevalentes entre os atores da área da 

saúde, a respeito da expressão "saúde pública". E encontrou as seguintes 

concepções sobre o tema: 

 
Para alguns, saúde pública é algo não bem definido, sob certos 
aspectos confuso, complicado e, em certo sentido, ainda que sendo 
o próprio campo de trabalho dessas pessoas, se configura como algo 
que não lhes diz respeito direto ou imediato. Para esses sua relação 
com o tema é meramente física. O plano da teorização não chega a 
ser aventado e, quando eventualmente ocorre, faz-se em 
circunstâncias muito especiais e invariavelmente sob provocação 
externa. Essa corrente de pensamento caracteriza um tipo de 
compreensão superficial que não transcende ao senso comum. Uma 
compreensão considerada ingênua ou alienada porque não tem suas 
raízes ou bases na realidade. É fruto do desprendimento dos 
indivíduos, dos fatos mais gerais que os cercam. 

                                                 
5 Resposta dada a uma pergunta do questionário, ver (APÊNDICE A). 
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Para outros, saúde pública é um campo diferenciado do saber da 
prática de saúde. É uma especialidade que se distingue das demais 
porque se volta para o coletivo. Exige para seu desenvolvimento 
conhecimentos específicos e altamente diferenciados. Possui uma 
racionalidade própria, em geral, de domínio exclusivo daqueles que 
nela são iniciados, sobre quem repousa, também, a responsabilidade 
pelo aporte e o enriquecimento desse instrumental básico e 
científico. Esse tipo de ponto de vista conforma e engloba um tipo de 
compreensão técnica da questão, uma vez que tende a reduzi-la a 
uma dimensão que, em geral, não transcende os limites das ciências 
médicas, administrativas e de planejamento. 
Para outros, ainda, saúde pública é mais que isto, sem deixar de ser 
também isto. Mas fundamentalmente é um setor da sociedade, à 
semelhança do que são a educação, a habitação, etc. e, portanto, se 
define a partir de uma ótica que ultrapassa os seus próprios limites, 
rebuscando essa determinação na própria sociedade na qual ela se 
desenvolve. A esse tipo de compreensão poderíamos categorizar de 
política porque compreende a saúde pública, sua origem, maneira de 
ser, suas transformações, seus resultados, a partir da compreensão 
da própria sociedade, mediante o entendimento das leis que a 
explicam e regem. 

 

Nesse contexto, faz-se necessário que conheçamos algumas definições 

sobre saúde pública.  

Ao atualizar a definição de saúde pública elaborada por Winslow, na década 

de 1920, Terris (1992), a classifica como: "a arte e a ciência de prevenir doenças e a 

incapacidades, prolongar a vida e promover a saúde e a eficiência física e mental, 

através de esforços comunitários organizados” (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998, p. 

301).  

Para Sabroza (1994, mencionado por CZERESNIA; FREITAS, 2003), a 

saúde pública é definida de forma genérica como campo de conhecimento e de 

práticas organizadas institucionalmente e orientadas à promoção da saúde das 

populações. 

Historicamente o conceito de saúde pública no Brasil está agregado à 

atuação do Estado. Para Bertolli Filho (2008, p.12-13), este conceito foi surgindo: 

 
pouco a pouco, entretanto, começou a ganhar forma no Brasil um 
novo campo do conhecimento, voltado para o estudo e a prevenção 
de doenças e para o desenvolvimento de formas de atuação nos 
surtos epidêmicos. Definiu-se assim uma área científica chamada de 
medicina pública, medicina sanitária, higiene ou simplesmente saúde 
pública. A saúde pública era complementada por um núcleo de 
pesquisa das enfermidades que atingiam a coletividade - a 
epidemiologia. 
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Costa e Victoria (2006, p.144-145), citam a definição de saúde pública 

baseados no Dicionário de Epidemiologia de Last, que a define como:  

 
Um dos esforços organizados pela sociedade para proteger, 
promover e restaurar a saúde de populações. É a combinação de 
ciências, habilidades e crenças que estão direcionadas para a 
manutenção e melhora dos níveis de saúde de todas as pessoas 
através de ações coletivas ou sociais. Os programas, serviços e 
instituições envolvidas enfatizam a prevenção das doenças e as 
necessidades de saúde de toda a população. As atividades de saúde 
pública mudam de acordo com as inovações tecnológicas e dos 
valores sociais, mas os objetivos permanecem os mesmos: reduzir 
na população a quantidade de doença, de mortes prematuras, de 
desconforto e incapacidades produzidas pelas doenças. 

 

Concordamos com Pires Filho (1987, p.69), quando buscou demonstrar os 

aspectos que muitas vezes passam despercebidos quando o tema “saúde pública” é 

posto tão somente em discussão. Em seu artigo “O que é Saúde Pública”, procurou 

mostrar também que: 

— enquanto cidadãos trabalhadores de saúde, "enchergamos" ou 
"entendemos" a questão ou as questões de saúde pública de forma 
diferente; 
— em função dessas percepções diferentes, temos interesses, 
assumimos posturas e apontamos soluções diferentes; 
— os tipos de soluções, interesses, posturas e soluções guardam 
entre si uma lógica própria que lhes dá coerência interna, e 
— ao mesmo tempo definem um nível de abrangência para o trato da 
questão, assim como determinam a possibilidade de graus de 
resolutividade para os problemas a ela relacionados. 

 

Com relação à segunda questão do questionário quando solicitarmos que as 

professoras apresentassem alguns exemplos sobre doenças e que esses 

estivessem relacionados à saúde pública.  
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Gráfico 1 – Doenças citadas pelas professoras do CMEI Natal/RN, 2009 
relacionadas à saúde pública 

 

 
  

Fonte: Autoria própria 
 

No Gráfico 1, percebe-se alguns poucos erros conceituais quando as 

professoras expressam os nomes do organismo patogênico ou transmissor das 

doenças como sendo o nome da própria doença. O uso de termos genéricos para 

nomear a doença como, por exemplo, doenças causadas pela poluição, doenças 

virais, doenças sexualmente transmissíveis ou citar falta de higiene como sendo 

uma doença. 

Quando lhes pedimos que relacionassem as doenças anteriormente citadas 

com os seus respectivos causadores, 1 professora respondeu corretamente, 2 

parcialmente, ou seja, alguns enganos entre a doença e o respectivo agente 

transmissor; 5 responderam equivocando-se entre o nome da doença, o agente 

transmissor e/ou o agente causador. Relacionamos alguns exemplos expostos no 

Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 – Doenças citadas pelas professoras do Centro Municipal de Educação 
Infantil, Natal/RN, 2009 e seus respectivos causadores 

 
DOENÇAS CAUSADORES  DOENÇA CAUSADORES  

Verminose Parasita do Carrapato Parasita 
Conjuntivite Bactéria do Gato NI 
Gripe Vírus do Cachorro NI 
Inflamação de garganta Bactéria Vírus NI 
Bicho-de-pé Pulga Bactéria NI 
Leptospirose Ratos  Tétano NI 
Tuberculose Ser Humano do Mosquito NI 
Nitrato NI Insetos NI 
Falta de educação NI do Rato NI 
H1N1 Vírus Vírus Homem-Tuberculose 
AIDS Homem Leishmaniose NI 
do Piolho Parasita Tuberculose Vírus 

  Legenda: NI – Não Informado 
Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se que a representação daquelas que não souberam distinguir 

entre o nome da doença e o agente causador corrobora com o que já foi 

mencionado neste trabalho, como, por exemplo, expressar que piolho, mosquito, 

nitrato, gato, cachorro, vírus etc., são nomes de doenças. Citar a condição “falta de 

educação” nomeando-a como uma enfermidade. Nota-se que existe uma dificuldade 

entre a compreensão de quem transmite e o agente etiológico. Podemos citar como 

exemplos dados a gripe (a doença) e o vírus (agente transmissor), citado no Gráfico 

2. 

 
Gráfico 2 – Doenças parasitárias citadas pelas professoras do Centro Municipal de 

Educação Infantil de Natal/RN, 2010 
 

 
 

Fonte: Autoria própria 
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No Gráfico acima, novamente percebe-se os mesmos equívocos conceituais 

cometidos pelas professoras com relação ao conceito de doença, percebendo-se 

que os nomes dos organismos causadores ou transmissores de doenças (ácaro, 

carrapato, lombriga, piolho protozoário, pulga e vermes) são confundidos como 

sendo de doenças. 

Também incluímos outro questionamento sobre que doenças eram mais 

comuns entre os seus atuais alunos. Das oito docentes, cinco professoras 

responderam e três abstiveram-se. 

 
Gráfico 3 – Doenças citadas pelas professoras comuns entre alunos do Centro 

Municipal de Educação Infantil de Natal/RN, 2010. 
 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Percebe-se mais uma vez no Gráfico 3, acima que as professoras continuam 

a cometer erros conceituais a respeito dos termos utilizados para definir o nome da 

doença, como, por exemplo, expressam ao mesmo tempo o nome do causador da 

pediculose (o piolho) como sendo uma doença. Ao mesmo tempo, elas mencionam 

gripe, excluindo-a das doenças virais ou das viroses, quando na verdade ela faz 

parte das respectivas infecções. Ocorrendo a mesma situação ao citar doenças de 

pele e feridas. 

Os resultados encontrados dos questionários são satisfatórios, as docentes 

souberam responder a maioria das questões. Os equívocos nas respostas das 

professoras observados nos (Gráficos 1, 2 e 3) e no (Quadro 1), discutidas 
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anteriormente, são descritos na literatura por autores como Schall et al (1993); Tome 

et al (2005); Cárdia, Amarante e Bresciani (2007); Cunha et al (2008); Costa et al 

(2009), Heukelbach, Oliveira e Feldmeier (2003), Gabani, Maebara e Ferrari (2010); 

Costa, Lima e Barbosa (2009); Goldschmidt e Loreto (2012), etc. Ressalvamos que 

é comum ocorrem também equívocos desta natureza dentre os profissionais da 

saúde e entre profissionais de áreas afins com relação a esses conceitos. 

De acordo com os dados obtidos do SINAN, o bairro de Felipe Camarão 

apresenta-se em 2009 com 9155 casos notificados, distribuídos em 27 agravos 

(ANEXO C). Dentre os agravos notificados encontramos alguns que coincidiram com 

as doenças citadas pelas professoras como a dengue, leishmaniose, varicela, 

leptospirose, influenza, tétano, tuberculose, AIDS e diarréias. 

Ao solicitarmos as docentes que citassem as atividades trabalhadas com os 

alunos que se relacionassem a saúde pública, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Gráfico 4 – Atividades citadas pelas professoras do Centro Municipal de Educação 
Infantil de Natal/RN, 2010 para trabalhar questões sobre saúde pública 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Observa-se que há uma ambiguidade com relação ao que foi perguntado 

sobre trabalhar questões sobre saúde pública na escola. As atividades citadas pelas 

docentes como acompanhamento do tratamento dentário do aluno, 

acompanhamento de vacinas e tratamento de verminoses, estão na verdade 
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enquadradas como atividades de práticas médicas aplicadas ao aluno, ou seja, a 

saúde do escolar.   

Segundo a diretora do CMEI, as atividades de monitoramento das vacinas e 

tratamento de verminoses eram realizadas por grupos evangélicos (muitos eram 

voluntários de outras igrejas evangélicas, oriundos de países da Europa) e que 

também apresentavam peças teatrais relacionadas aos problemas de saúde. As 

atividades relacionadas ao controle da tungíase eram executadas pela Unidade de 

Saúde do Bairro de Felipe Camarão.  

Recordemos que “recentemente”, o governo federal, criou o Programa 

Saúde na Escola – PSE, instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, 

resultando de uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da 

rede pública de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2004). De acordo com o decreto as diretrizes e objetivos do PSE evidenciam que, 

mais do que uma estratégia de integração das políticas setoriais, ele se propõe a ser 

um novo desenho da política de educação em saúde. 

Ao solicitarmos que cada professora apresentasse as dificuldades para 

trabalhar Saúde Pública em sala de aula e com a comunidade escolar, elas 

revelaram em suas respostas que as maiores dificuldades são: 

• A difícil parceria com pessoas competentes no assunto ou órgãos de 

saúde pública;  

• A falta de espaço físico na escola para discutir sobre o tema, como 

também o desconhecimento do mesmo;  

• A falta de engajamento dos familiares que, sem dúvida, seria de grande 

valia para auxiliar-lhes no trabalho da escola; 

• A falta de apoio por parte dos órgãos públicos e, 

• A falta de informação e material pedagógico esclarecedores.  

Para essas questões, 2 professoras se abstiveram em responder e 1 delas 

afirmou que não sabia. 

O resultado obtido com o questionário nos possibilitou a orientação das 

atividades subseqüentes e ao mesmo tempo norteou a escolha dos temas (doenças) 

a serem trabalhados.  
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A partir das respostas obtidas no questionário, identificamos equívocos 

conceituais sobre o tema saúde pública, agente etiológico, agente transmissor, 

nomes das doenças, parasitas, etc.. De posse das informações contidas nos 

questionários e utilizando os dados obtidos através do SINAN/NAN, partirmos para 

atender a 2ª questão de estudo “como propiciar a fundamentação teórica sobre 

doenças de importância em saúde pública propostas pelas professoras”? 

 

2.2 CICLO DE ESTUDOS 

 

2.2.1 Segunda questão de estudo: como propiciar a f undamentação teórica 
sobre doenças de importância em saúde pública propo stas pelas professoras? 
 

A segunda etapa refere-se à questão de estudo, e teve por objetivo 

“propiciar a fundamentação teórica sobre doenças de importância em saúde pública 

propostas pelas professoras e selecionar atividades lúdicas acerca dos temas 

estudados”. 

Nesta etapa ocorreram 14 encontros com as professoras a cada quinze dias 

no turno matutino por um período de oito meses (setembro de 2009 a agosto de 

2010) com uma média de 3 horas por encontro.  

Para responder a questão de estudo acima referida apresentamos às 

docentes a caracterização da área de estudo e ministramos aulas expositivas sobre 

doenças de saúde pública. 

Na realização dos estudos utilizamos como recursos didáticos: multimídia, 

cartilhas, textos, panfletos, revistas, jornais, notas técnicas elaboradas pela 

Secretaria Municipal de Saúde; vídeos elaborados pelo Ministério da Saúde e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e CD com as aulas em 

PowerPoint elaboradas pela pesquisadora com os temas abordados nos encontros 

que foram entregues a cada professora no final da aula e uma cópia para escola. 

As aulas eram organizadas pela pesquisadora seguindo uma sequência 

didática sobre cada tema a ser trabalho (APÊNDICE C). 

O registro dos encontros deu-se de duas formas: na primeira e segunda 

etapas da pesquisa, os encontros foram registrados por uma colega de profissão 

que foi apresentada as professoras desde o primeiro encontro para que fossem 
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criados laços com o grupo com o objetivo de evitar constrangimentos por parte das 

docentes no momento das aulas e discussões sobre os temas estudados.   

De acordo com Geertz (1978, citado por CARDOSO; PENIN (2009), a 

conquista da “solidariedade” e da “camaradagem” dos atores de campo torna-se 

necessária porque o pesquisador é um “invasor profissional”. Por isso, ele precisa 

conquistar a confiança dos atores de campo para garantir que sua convivência no 

contexto seja a mais significativa possível. 

Durante as aulas e as discussões as anotações realizadas procuravam ser o 

mais representativas possíveis do real, solicitamos à colega que fossem anotados as 

citações mais triviais ou as mais importantes. 

Na terceira etapa, as observações partiram da pesquisadora, pois nesta 

etapa trabalhávamos a escolha das histórias, a elaboração das histórias e a escolha 

das músicas ou a criação das letras das músicas. 

 

2.2.1.1 Terceiro encontro: caracterização do bairro de Felipe Camarão 
 

Iniciamos a exposição explicando para as professoras como 

administrativamente é dividido o município do Natal. A cidade do Natal é dividida em 

quatro Distritos Sanitários: Leste, Oeste, Norte e Sul (ANEXO E).   

O Centro Municipal de Educação Infantil está situado no bairro de Felipe 

Camarão, que pertence ao Distrito Sanitário Oeste com dez bairros (Quintas, 

Guarapes, Planalto, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Dix-Sept-Rosado, 

Nordeste, Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré e Cidade Nova), dispostos no 

ANEXO E.  

Na caracterização foram apresentados os seguintes dados para as 

professoras: número de residência, número de residências com energia elétrica, 

número de residências com água encanada, número de residências saneadas, 

número de escola, número de creches, número de unidades de saúde, número de 

agravos notificados e o número de casos confirmados no bairro de Felipe Camarão. 

Ao expormos o número de casos confirmados diagnosticados no SINAN, as 

professoras ficaram surpresas pela quantidade e variedade de enfermidades que 

acometiam a população do bairro.  
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Durante a apresentação, as professoras foram unânimes em afirmar que não 

tinham conhecimento dessa realidade e foram feitas as seguintes indagações: “São 

muitas doenças. Vamos trabalhar só as que temos contato com os alunos?” 

(professora 5). “Podemos escolher gripe, rotavírus e dengue? (professora 2)6.  

Houve uma troca interativa entre a pesquisadora e o grupo de professoras. 

Cada professora deu sua opinião sobre o tema apresentado, relatando o que 

mostra, a seguir, com relação ao conceito de saúde, já fazendo referência ao 

material didático-pedagógico que havia sido entregue no encontro anterior: “saúde é 

o bem-estar físico e mental de uma pessoa” (professora 1) 7. Outra professora falou 

da dificuldade em compreender a linguagem técnica: “a linguagem é difícil, dificulta e 

impõe limites à nossa compreensão” (professora 4)8. 

 Na apresentação dos gráficos com as doenças mais comuns no bairro de 

Felipe Camarão uma professora exclamou: “são muitas as doenças”. Nunca imaginei 

tantas! (professora 4)9.  

Atingido o primeiro objetivo desse encontro “apresentar a caracterização do 

bairro de Felipe Camarão”, convidamos as professoras para indicar quais doenças 

seriam trabalhadas, bem como, quais atividades lúdicas que poderiam ser 

elencadas. 

As professoras sugeriram que as atividades deveriam variar para cada 

doença trabalhada, a fim de não cansar os alunos.  

Outra sugestão dada pelas professoras foi que cada atividade lúdica fosse 

utilizada para auxiliar a aprendizagem dos alunos e que antes da produção do 

material didático-pedagógico, houvesse um estudo em grupo sobre a atividade 

apresentando possibilidades e limites para o processo de ensino e aprendizagem e 

que fosse mediado pela pesquisadora. 

 De acordo com as sugestões das professoras, foram selecionados os 

seguintes grupos e respectivas doenças: viroses (dengue, influenza A (H1N1), 

hepatite A e rotavírus), verminoses (ancilostomíase, ascaridíase, teníase, trichuríase 

e enterobíase), protozoonoses (amebíase e giardíase) e ectoparasitoses (escabiose, 

pediculose e tungíase). 

                                                 
6 Fala das professoras após a aula de caracterização do bairro. 
7 Idem 6. 
8 Idem 6. 
9 Idem 6. 
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2.2.1.2 Quarto encontro: aula sobre influenza A (H1N1) 
 

Iniciarmos os trabalhos convidando as professoras para um momento de 

reflexão sobre a importância da saúde pública na comunidade, no município, no 

estado e no país.  

Para este fim exemplificamos os controles das epidemias, endemias e 

pandemias como a da dengue, leishmaniose e influenza (H1N1) respectivamente. 

Esse momento foi oportuno para abordarmos junto às professoras o que 

elas tinham visto sobre saúde pública em sua graduação e quais os conteúdos que 

elas abordavam em sua sala de aula referentes às doenças que eram relevantes 

entre seus alunos e na comunidade em torno da escola. 

Após uma discussão sobre aspectos políticos e pedagógicos relativos à 

saúde pública, agrupamos as professoras em duplas para que discutíssemos as 

suas respostas. Nesse momento, houve um pequeno debate onde o grupo mostrou 

suas justificativas, expondo e defendendo os seus pontos de vista sobre saúde 

pública.  A professora 5 fez a seguinte afirmação: “nunca pensei em saúde pública e 

nem tinha ideia de como se trabalha em saúde pública”. 

Esta ocasião foi oportuna para justificar as professoras que sabíamos que 

existiriam dificuldades para trabalhar a abordagem de temas em saúde pública, 

devido a sua formação em Pedagogia, mas que poderíamos trabalhar os conceitos 

de saúde-doença articulando estes com a sua formação acadêmica. Tal fato já é 

proposto como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Saúde/1ª 

Parte, quando afirma que: 

 
é preciso educar para a saúde levando em conta todos os aspectos 
envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-
a-dia da escola. Por esta razão, a educação para a Saúde será 
tratada como tema transversal, permeando todas as áreas que 
compõem o currículo escolar (BRASIL, 1998, p. 61). 

 

Também reconhecemos as dificuldades encontradas pelos professores para 

trabalhar os temas transversais, cuja formação no modelo tradicional, exclui as 

questões políticas e sociais e valoriza tão somente os conhecimentos disciplinares e 

pedagógicos. 

Nesse sentido, Marcondes (1972) já expressava que a formação de um 

profissional capacitado se faz necessária, a fim de proporcionar ao sistema 
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educacional condição para que cumpra cabalmente a sua função integradora da 

saúde à educação. 

Preparamos, assim, o material didático-pedagógico, elaborando e 

organizando com base em algumas informações coletadas no questionário aplicado 

no primeiro encontro (APÊNDICE A), cujo objetivo foi o de confrontar as ideias que 

as professoras tinham a respeito de Saúde Pública com as novas informações 

compartilhadas durante o primeiro encontro. A aula aconteceu de forma interativa, 

na qual sempre questionávamos as professoras sobre o que sabiam a respeito de 

cada conceito apresentado, buscando a interação do grupo.  

Durante a exposição da aula, as professoras foram convidadas a 

compartilhar o que sabiam sobre o tema Influenza (H1N1). Poucas interagiram no 

início. Após a primeira meia hora, a participação foi iniciada, com perguntas, 

acrescentando informações sobre o que sabiam, além de também compartilharem 

com o grupo suas experiências de vida. 

As docentes não se detiveram apenas ao tema abordado no momento, 

outras inquietações foram socializadas, como a preocupação com o Sistema de 

Saúde no Brasil e nos municípios de Natal/RN, com críticas e sugestões. Como o 

exemplo citado pela professora 3: como o governo sugere procurar uma Unidade de 

Saúde, quando não se tem um plano de saúde, no caso de estar apresentando os 

sintomas para a doença Influenza A (H1N1), se o sistema é falho e se há dificuldade 

em ser atendido nos postos de saúde?10 

Outros questionamentos foram levantados, em que as professoras, se 

detiveram com frequência a realizarem comparações entre a Dengue e a Influenza A 

(H1N1), preocupando-se em saber e reconhecer os sintomas e como devem 

proceder em caso de suspeita. Mais uma vez, houve a preocupação das professoras 

com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), quando afirmam que a sua 

ineficiência pode causar danos irreversíveis ao enfermo. Como exemplo, citamos a 

fala das professoras 1 e 2: ontem vi no Jornal Nacional que uma mulher grávida 

tinha morrido por falta de atendimento em um hospital público no Rio Grande do Sul 

(professora 1). Não. Foram 4 grávidas, também aconteceu no Rio de Janeiro 

(professora 2)11. 

                                                 
10 Comentários das professoras após a aula. 
11 Idem 10. 
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Durante as discussões, as professoras falaram que se a população tivesse 

uma melhor qualidade de vida no que diz respeito a uma boa alimentação, boa 

condição física, educação e atendimento em saúde, não haveria porque tanta 

preocupação e seria uma das formas de combater a Influenza A (H1N1), outras 

doenças e não haveria tantas mortes. 

O que mais nos chamou a atenção foi o equívoco que essas profissionais 

têm em relação à etiologia das doenças. Como exemplo apresentamos uma 

afirmação da professora 2: as crianças aqui na escola ficam sempre doentes, ou 

chegam gripadas, com dengue ou com virose12. 

A afirmação da professora 2 é um equívoco recorrente entre as pessoas, 

inclusive entre os profissionais da saúde. Um exemplo comum na área da saúde, 

quando questionamos o profissional, se a hipótese diagnóstica do paciente é uma 

virose. Ele, geralmente, responde “é dengue”. Mas, dengue é uma virose. 

Outro fato é que normalmente quando o profissional de saúde não tem 

certeza no diagnóstico ele assinala como virose, ou seja, tudo ou quase tudo é 

virose. 

Outra afirmação com relação ao assunto discutido é a que as mães deixam 

as crianças na escola mesmo doente, como a citação da professora 7: as mães 

costumam deixar as crianças mesmo doentes (gripadas) na escola e isso prejudica 

as outras crianças, às vezes todas pegam gripe também13. 

Com relação à professora 7, é coerente a sua afirmação, mas é importante 

ressaltar que na maioria das vezes, essa mãe precisa ir trabalhar e não tem com 

quem deixar o (a) filho (a) ou filhos (as). É necessário destacar que a figura materna 

é o elo mais importante entre a criança e a professora, a escola e a família, 

principalmente no que se refere aos cuidados imediatos dos problemas de saúde. 

Por esse motivo, é tão importante a comunicação entre a professora e a mãe de 

forma clara e precisa, procurando educar tanto a criança como seus responsáveis e 

para que isso aconteça é necessário que o profissional esteja preparado para 

oferecer a orientação necessária e que atendam às necessidades e os interesses 

das crianças, para que os riscos à saúde das crianças sejam os menores possíveis.  

CerIsara (2004 citado por TOME et al, 2005) advoga que a formação 

apropriada do profissional que atua na área da educação infantil torna-se 
                                                 
12 Comentários das professoras após a aula. 
13 Idem 12. 
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indispensável, já que as informações adquiridas pelos alunos nessa fase 

representam a primeira etapa do desenvolvimento natural da criança. 

Diante deste fato, lembramos que a escola é a segunda “casa” que a criança 

frequenta em período integral ou parcial e por ser um local de aglomeração, torna-se 

um potencial ambiente de contaminação.  

Costa et al (2009) ao realizar uma pesquisa para verificar a ocorrência de 

parasitoses intestinais em uma creche da rede pública de Maceió/AL, verificou que a 

frequência de crianças parasitadas era observada em diferentes faixas etárias, a 

partir do primeiro ano de vida e cresce na medida em que a criança ganha 

autonomia e passa a ter mais liberdade com o meio em que está interagindo.  

A seguir outra afirmação das professoras sobre a influenza A (H1N1), no 

momento em que explicamos que no ano de 2009 a gripe sazonal causou 2500 

óbitos. Número maior que a influenza A (H1N1) que foi de 2051 óbitos divulgados 

pelo Ministério da Saúde no Boletim Eletrônico Epidemiológico (BRASIL, 2010). E 

que por ser uma gripe nova (uma mutação a várias estirpes), e por não conhecer a 

sua sintomatologia, causa uma maior preocupação por parte dos órgãos de saúde. 

Mas, que tomando os cuidados necessários pode-se prevenir. E nos casos 

suspeitos, ou seja, aparecendo os primeiros sintomas, procurar o serviço de saúde. 

Diante dessa afirmação, as professoras 3, 4 e 7, expressaram: [...] eu não sabia 

disso que morria tanta gente. Então é por isso que o governo faz a campanha de 

vacinação da gripe (professora 4). Também a televisão mostra tanta gente 

morrendo, adoecendo e sem cuidados por parte da saúde” (professora 7). A mídia 

exagera quando fala da gripe suína. É para ganhar audiência (professora 3)14. 

Neste momento, todas pareciam conhecer bem a forma de contágio e os 

meios de transmissão. No entanto, foi oportuno para alertar que a mídia tem uma 

função importantíssima com relação à divulgação dos fatos. O problema é como 

esses fatos serão reportados à população. Por exemplo, no caso da influenza 

(H1N1), o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais, ao divulgar 

fatos sobre a pandemia, tiveram a finalidade de alertar a população noticiando 

através da mídia escrita e falada em uma linguagem de fácil compreensão a forma 

de contágio, os sintomas e os meios de prevenção.  

                                                 
14 Comentários das professoras após a aula. 
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Faz-se necessário entender que precisamos falar uma linguagem acessível 

a população e que só dessa forma conseguiremos obter êxito naquilo que nos 

propormos a fazer.  

Em uma entrevista a Schall (1999, p. 159), a Prof.ª Hortênsia Hollanda nos 

ensina que para se trabalhar com as comunidades é preciso antes de qualquer 

coisa: 

 
[...] conhecer é a primeira coisa, começar a ver, olhar devolver aos 
moradores do bairro o que foi detectado na etapa anterior. Ver a 
saúde no contexto geral de vida e não começar logo com problema 
de saúde. Depois, ter boa comunicação na hora de conversar com as 
pessoas do bairro. Partir do conhecimento do conhecimento das 
pessoas do bairro e não dos seus próprios conhecimentos. Isso era 
fundamental, porque a regra era partir do seu conhecimento (do 
professor). Aprender uns com os outros, devolver as perguntas das 
pessoas do bairro, não tentar dar respostas prontas. Isso era uma 
coisa que tinham realmente eles tinham que ser mais participativos. 
Dar tempo para as pessoas pensarem é importante quando discutir 
os problemas do bairro, juntar o maior número de pessoas do bairro; 
o agente não deve se afastar das pessoas do bairro e fazer 
conexões a partir dos problemas do dia-a-dia das pessoas do bairro. 
As melhores formas de conhecer bem os problemas das pessoas 
são: visita nas casas, reuniões do bairro, pesquisas, conversas 
descontraídas sem perguntas prontas, não deixar anotações 
atrapalharem a conversa, procurar fazer trabalhos em grupo, 
devolver ao bairro a resposta do levantamento do problema, depois 
tentar resolver juntos os problemas, escolher o que fazer em cada 
momento. 

 

Schall et al (1993), já enfatizava que a escola, integrada à comunidade, 

estaria gerindo um processo de educação participativa, em que a teoria e a prática 

se agregam, estabelecendo conhecimentos mais sólidos, úteis e estimulando 

soluções de questões particularmente importantes para a vida de seus alunos. 

Compartilhamos com as professoras sobre a importância do tratar e cuidar 

da criança doente, no sentido da higiene pessoal e coletiva, a comunicação com os 

familiares na orientação dos cuidados com a criança, a preocupação com a 

transmissão para as demais crianças e o mais essencial: os meios de prevenção. 

Alertamos, de forma categórica, que em nenhum momento deve-se aconselhar o 

uso de medicamentos e/ou fazer uso dele para as crianças. As professoras se 

colocaram a favor e outras foram cautelosas ao expressarem que às vezes, a 

criança chega com a medicação e na agenda tem a informação da hora que essa 

deva fazer uso dela. Foram feitas as seguintes afirmações: “eu não concordo que 
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tenho que dar remédio para aluno” (professora 3). “Tá, mas vamos deixar a criança 

sem medicação? E se ela piorar por falta dela?” (professora 2). “Se tenho 

autorização da mãe eu dou o remédio” (professora 5). “Precisamos ter muito cuidado 

com isso” (professora 7). “Às vezes a criança chega aqui com febre. A mãe deixa e 

vai embora” (professora 6)15. 

E sobre o cuidar, as professoras expressaram que se trata de: “tomar ou 

comer algo gelado faz mal quando se está com gripe.” (professora 7). “Tomar banho 

frio ao acordar cura a gripe e o catarro é expulso do pulmão” (professora 1). “As 

crianças passam a gripe na sala de aula. Basta um com gripe e todos gripam. Até a 

professora” (professora 5). “Tomar banho bem cedo, faz bem para curar a gripe” 

(professora 2)16. 

Após as discussões com o grupo, distribuímos para as professoras o 

material didático-pedagógico cujo conteúdo contava com dois textos sobre o tema 

“Influenza” e Influenza – A (H1N1), selecionado pela pesquisadora; uma reportagem 

sobre o assunto da revista saúde, 2000; uma cartilha e uma nota técnica, elaboradas 

pela Secretaria Municipal de Saúde; três vídeos sobre Influenza – A (H1N1) da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e um CD com a aula em 

PowerPoint sobre vírus, Influenza e Influenza – A (H1N1). Esse material foi entregue 

a cada professora no final da aula e uma copia para a escola. 

Para o quarto encontro, a pesquisadora antecipadamente distribuiu um texto 

sobre o lúdico: “O Lúdico na Educação”, de Figueirôa (2009), com o objetivo de 

introduzir a construção de atividades lúdicas – as oficinas; a fundamentação teórica 

para dar início aos cursos e as oficinas.  

 

2.2.1.3 Quinto encontro: seleção das atividades lúdicas 
 

Nesse encontro as professoras pesquisadas foram convidadas a fazer uma 

leitura compartilhada sobre o texto “O Lúdico na Educação”. As professoras 

sugeriram que a cada subtema lido no texto fosse realizada uma discussão. 

Elas trouxeram para discussão suas vivências familiares e escolares, 

expressando exemplos e estabelecendo relação com o contexto de mundo. 

                                                 
15 Comentários das professoras após a aula. 
16 Idem 15. 
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Foi sugerido pelo grupo que o planejamento fosse organizado de forma que 

os objetivos estivessem articulados com as atividades lúdicas, para que a ludicidade 

não fosse interpretada equivocadamente, em que a criança foi à escola apenas para 

“brincar”. Ou seja, 

é necessário que a escola busque valorizar a seriedade na busca do 
conhecimento, resgatando o lúdico, o prazer do estudo, sem, 
contudo reduzir a aprendizagem ao que é apenas prazeroso em si 
mesmo. (FIQUEIRÔA, 2009, p. 2). 

 

Diante das afirmações das professoras, optamos por deixá-las decidir qual 

(is) ferramenta (s) que cada profissional utilizaria para trabalhar com seus alunos. 

“podemos trabalhar com vários jogos como as trilhas, com dados e outros” 

(professora 3). “Podemos utilizar fantasias” (professora 8). “Isso, fantasias iguais aos 

personagens que vamos trabalhar” (professora 2)17. 

Após esta reunião ficou acertado que os jogos seriam trabalhados por 

grupos. Por exemplo: com o tema vírus, teríamos um jogo para influenza, dengue, 

rotavírus e hepatites.  

 

2.2.1.4 Sexto encontro: aula sobre rotavírus e dengue 
 

Foi realizada uma aula expositiva dialógica por meio de apresentação de 

slides em data show.  

Nesse encontro, foi reforçado a diferença entre vírus e bactéria. Foi 

observado pela pesquisadora que existe certa ambiguidade com relação às viroses, 

ou seja, quando elas falam acerca de gripe e influenza, fazem a separação entre as 

duas, como se fossem etiologias diferentes. Embora tivéssemos trabalhado no 2º 

encontro os tipos de Influenza e as terminologias, as professoras não expressaram 

as diferenças. Ao mesmo tempo, doenças como dengue, AIDS, hepatites, varicela, 

caxumba, herpes não foram identificadas como viroses.  

Por representarem a causa mais comum entre as gastroenterites em criança 

de menos de cinco anos e por ser sua transmissão de fácil propagação, procuramos, 

de forma clara, reforçar esse ponto com o intuito de ressaltar sobre a prevenção, 

identificação de sintomas e dos cuidados que professores e dirigentes das escolas 

                                                 
17 Comentários das professoras após a aula. 
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devem ter no dia-a-dia, para evitar a disseminação do rotavírus, além de alertar 

sobre o quanto é importante e necessário à sensibilização dos pais para a 

prevenção da doença. 

Para este fim, foram utilizados vários exemplos de surtos provocados por 

rotavírus, valendo-se de material didático como: reportagens em jornais, boletins e 

dados de notificação da Secretaria Municipal de Saúde do município do Natal.  

O mais interessante é que as professoras demonstraram conhecer o nome 

rotavírus, e algumas conseguiram definir determinados sintomas. Mas, para elas, as 

diarréias estavam ligadas a problemas gastrointestinais provocados por alimentos.  

Os questionamentos feitos pelas professoras refletiam às curiosidades 

oriundas do senso comum, como: “por que para o médico tudo é virose?” 

(professora 1). “Eu vi na TV, um surto de rotavírus em são Paulo” (professora 2). 

“Mas, lá era em todo mundo, criança e adulto” (professora 3). “Como vou saber o 

que é gripe e o que é rotavírus?” (professora 5). “Não sabia que pelas fezes podia 

pegar” (professora 6). “Pra mim, as diarréias eram por causa de alguma comida” 

(professora 7)18. 

Ficou ausente questionamentos, por parte das professoras, sobre os meios 

de prevenção, de conduta por parte da educadora junto à criança e a forma de 

tratamento.  

Encerradas as discussões sobre o tema exposto, iniciamos o estudo de 

outra virose: “a dengue”.  

Nessa aula houve muitas discussões por parte das professoras, que 

passaram a descrever a transmissão, os sintomas e os meios de prevenção. Por ser 

uma doença com picos epidêmicos no município e de larga divulgação nos meios de 

comunicação, fica evidenciado que a doença é conhecida por todas. No entanto, 

quando perguntamos se seguem à determinação do Ministério da Saúde com 

relação aos cuidados para evitar a dengue, algumas justificativas foram dadas por 

parte das professoras. 

O maior número de questionamentos deu-se com relação à dengue 

hemorrágica, devido ao número de óbitos que ocorreram no município de Natal/RN. 

                                                 
18 Fala das professoras durante a aula. 
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As dúvidas detiveram-se na sintomatologia e aos cuidados necessários para 

evitá-la. Mais uma vez, a pesquisadora reforçou o fato de que a automedicação 

pode trazer consequências graves, podendo levar à morte. 

No encontro seguinte, de acordo com o cronograma das atividades, o tema 

estudado foi “hepatite A”. 

 

2.2.1.5 Sétimo encontro: aula sobre hepatite A 
 

A aula foi ministrada utilizando o multimídia como recurso pedagógico e o 

programa PowerPoint como estratégia facilitadora da aprendizagem e essa aula teve 

como ponto de partida uma interação entre a pesquisadora e as professoras. 

Durante a explanação, a pesquisadora percebeu que as professoras expressaram 

suas curiosidades e informações demonstrando dificuldades em compreender a 

linguagem técnica do tema, embora a pesquisadora tenha explicado o significado de 

cada termo. 

Exemplos particulares foram compartilhados entre elas e as dúvidas 

expostas, como: “Qual o tipo de hepatite mais comum?” (professora 3). “É muito 

confuso, esse assunto” (professora 5). “Quem tem hepatite deve comer doces”. 

(professora 7). “Porque não existe vacina para hepatite A nos postos de saúde?” 

(professora 7). “Meu filho teve hepatite A. Ele comeu doce e eu tive que comprar a 

vacina para ele tomar” (Professora 7)19. 

 

 
2.2.1.6 Oitavo encontro: algumas mudanças no percurso metodológico 

 

Neste encontro ocorreram algumas mudanças no projeto. A diretora do 

CMEI procurou a pesquisadora para fazer-lhe uma proposta com relação a 

trabalharmos com jogos, como foi combinado no nosso segundo encontro. A diretora 

sugeriu que trabalhássemos a contação de história com temas em saúde pública. Ao 

mesmo tempo, propôs que esse trabalho fosse desenvolvido em outros CMEIs, 

como projeto pedagógico do CMEI que seria incorporado ao Projeto Político 

Pedagógico da escola como anexo, fazendo parte do eixo “Natureza e Sociedade”. 

                                                 
19 Fala das professoras durante a aula. 
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Marcamos uma reunião com o grupo para apresentar a nova proposta de 

trabalho para as professoras e ficou decidido pelo grupo que passaríamos agora a 

trabalhar diretamente com contação de histórias , abrangendo temas em saúde 

pública.  

A nova proposta seria apresentada à Secretaria de Educação do Município, 

à Subsecretaria Adjunta, para apreciação. Caso fosse aprovado, daríamos 

continuidade aos trabalhos.  

Com a aprovação por parte da Secretaria Municipal de Educação e 

acordado com a orientadora e coorientadora da pesquisa, reiniciamos os trabalhos 

na segunda quinzena de fevereiro de 2010, após o período de greve dos 

educadores do município do Natal/RN. 

Para a divulgação das histórias, as professoras sugeriram que adotassem 

como nome do grupo: “Contar, Encantar e Formar: a contação de história como 

alternativa para a construção de conceitos em Saúde  Pública na Educação 

Infantil” , com o objetivo de divulgar, orientar e possibilitar que docentes e alunos de 

outros CMEIs, a partir de seu contexto de vivência e, por meio deste, possam mediar 

ações mitigadoras com relação à intervenção e à prevenção de doenças em Saúde 

Pública. 

Dando continuidade aos trabalhos, a pesquisadora, a pedido das 

professoras, ajudaria na elaboração de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

em outros centros infantis, com o objetivo de conhecer a realidade da comunidade 

escolar desses centros, focando neste estudo conhecimentos das professoras dos 

centros infantis pesquisados com relação aos conceitos de saúde pública; doenças 

mais comuns que acometiam as crianças desses centros infantis; as condições 

estruturais da escola e a relação dessas crianças com o espaço desse ambiente 

escolar, por exemplo: a água utilizada, o uso da caixa de areia, a presença de 

animais no ambiente escolar e como era estabelecida a relação entre a escola e a 

família.   

Esse grupo de contadoras de histórias atuaria como agente disseminador do 

conhecimento, utilizando como estratégia a contação de histórias. 

Durante a reunião foram escolhidos quatro CMEIs selecionados por estarem 

geograficamente próximos ao CMEI pesquisado inicialmente e por terem melhores 

condições de acesso para as professoras pesquisadoras.  
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A seleção dos CMEIs foi realizada partindo do contexto de vivência do grupo 

envolvido na pesquisa. 

As professoras solicitaram à pesquisadora a realização de um estudo sobre 

o questionário, justificando necessitar de embasamento teórico para então utilizarem 

esse instrumento de investigação em sua pesquisa. 

A pesquisadora iniciou o estudo fazendo o levantamento dos conhecimentos 

prévios das professoras sobre o que achavam ser esse instrumento (questionário) e 

qual a sua finalidade. Registramos algumas falas das professoras sobre esse 

questionamento: “um questionário é um grupo de perguntas com o objetivo de 

sondar alguma coisa” (professora 1). “Ele serve para investigar e descobrir” 

(professora 2). “Um instrumento de investigação para coletar dados” (professora 

3)20. 

O objetivo da pergunta era saber o que as professoras entendiam sobre o 

tema, fazer mediação e selecionar um texto para que pudessem estudar e no 

próximo encontro discutir e elaborar o questionário com o grupo. 

Sugerimos às professoras que elaborassem suas perguntas em casa e que 

no próximo encontro elas seriam discutidas pelo grupo, juntamente com o texto 

escolhido pela pesquisadora de autoria de Richardson (1999), intitulado 

“Questionário”. 

 
 
2.2.1.7 Nono encontro: elaboração do questionário pelo grupo  

 

Nesse encontro, conforme combinado, lemos o texto de autoria de 

Richardson (1999) sobre questionário e discutimos com o grupo, ficando acordado 

que o questionário a ser aplicado nos CMEIs teria questões abertas e fechadas e um 

número de questões que atendesse ao objetivo do trabalho com a preocupação de 

não se tornar cansativo para os voluntários que iriam respondê-lo. 

Discutimos as perguntas que foram sugeridas pelas professoras para 

constituir o questionário que seria apresentado aos CMEIs. As perguntas foram 

trabalhadas com questionamentos da pesquisadora e das próprias professoras para 

que não houvesse dúvidas quanto à compreensão pelo grupo. 

                                                 
20 Fala das professoras durante a aula. 
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Foi acordado que realizaríamos um pré-teste com professoras de outra 

escola e que esta fosse de escola da rede municipal. A intenção do grupo era seguir 

um procedimento padrão no uso de questionário para coleta de dados: testá-lo no 

que diz respeito ao entendimento das perguntas e a sua validação. 

O questionário constou de vinte perguntas abertas e fechadas (ANEXO F). O 

direcionamento das perguntas foi de acordo com os tipos de doenças que foram 

selecionados anteriormente: viroses (influenza A (H1N1), dengue, hepatites e 

rotavírus), verminoses (ascaridíase, ancilostomíase, oxiuríase, teníase e tricuríase), 

protozoonoses (amebíase e giardíase) e ectoparasitoses (escabiose, pediculose e 

tungíase), sempre relacionadas à saúde pública. Em comum acordo com o grupo 

algumas perguntas foram modificadas, retiradas ou acrescentadas. 

Elaborado o questionário (ANEXO F), partiu-se para o convite aos quatro 

CMEIs que foram selecionados pelo grupo. Recebemos a negativa por parte da 

direção de um dos CMEIs. Diante do fato, o grupo resolveu abranger os três CMEIs 

voluntários ao projeto. 

A pesquisa realizada pelas professoras ocorreu em três Centros de 

Educação Infantil – CMEIs. Com esse trabalho, as professoras pesquisadoras 

pretendiam investigar se as professoras participantes tinham conhecimento sobre a 

comunidade escolar, em relação aos conceitos acerca de saúde pública, no que diz 

respeito às doenças, à qualidade da água utilizada no cotidiano escolar, bem como à 

estrutura física dos centros infantis.  

O resultado deste trabalho está apresentado detalhadamente no ANEXO F, 

intitulado “Além dos muros da escola ”. 

 
 
2.2.1.8 Décimo encontro: aula sobre parasitoses intestinais   

 

Esse encontro teve por objetivo ministrar aula sobre parasitoses intestinais, 

utilizando o data show como recurso pedagógico e o programa Power Point, como 

estratégia de condução das informações. Foi exposto para as professoras que as 

parasitoses intestinais (ascaridíase, ancilostomíase, oxiuríase, tricuríase, teníase, 

amebíase e giardíase) acometem em sua maioria as classes sociais mais carentes, 

pelo fato de não possuírem moradias dignas com saneamento básico, 

abastecimento de água potável, práticas de higiene e uma alimentação saudável. No 
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entanto, reforçamos que qualquer classe social está sujeita a ter uma infecção por 

uma parasitose devido à ingestão de alimentos que são manipulados de forma 

incorreta, principalmente os ingeridos crus ou mal cozidos, pela ingestão de água 

não potável e por uma higiene pessoal não satisfatória, sendo as crianças as suas 

maiores vítimas.  

Lembramos para as docentes que faz-se necessário conhecer para saber 

prevenir e que isso só é possível por meio da educação que: 

 
é um componente nobre na complexa teia preventiva das doenças 
parasitárias. Sendo a escola local fundamental para a mediação e 
transmissão de conceitos, hábitos de vida, valores e atitudes, 
possuindo impacto na formação da criança e do adolescente, essa 
instituição contribui para o desenvolvimento de atitudes saudáveis 
(SÁ-SILVA, et al. 2010, p. 83 ). 

  

Nessa aula a pesquisadora alerta as professoras sobre os cuidados com as 

crianças, devido às particularidades de seu comportamento corriqueiro no que se 

refere à higiene pessoal e ao contato íntimo e constante com o solo, potencialmente 

contaminado, infestam-se com mais facilidade do que os adultos e frequentemente 

em maiores proporções.  

Reforça que o tratamento adequado associado às medidas de higiene 

pessoal, do ambiente físico, na manipulação de alimentos, no tratamento da água e 

a instrução da família e mesmo da criança a respeito de regras de profilaxia, são 

medidas eficazes para o combate às parasitoses intestinais. 

As professoras participaram de forma ativa nesta aula, vários exemplos 

foram socializados por elas de acordo com suas experiências de vida. E citando a 

professora 2: “no interior é muito comum ver criança colocando lombriga”. 

Ou questionamentos curiosos e conhecidos por todas como os citados pelas 

professoras: “o povo diz que colocando uma bacia de leite no quarto, quem tiver 

solitária, ela sai para beber o leite. É verdade ou mentira?” (professora 7). “Eu já ouvi 

falar disso” (professora 2). “Eu também, lá na minha terra também falam essa 

historia” (professora 1). “Afinal é verdade ou mentira?” (professora 5). “Quando a 

criança come barro, está com verme”? (professora 6). “É verdade, eu já vi criança 

furando a parede com o dedo e comendo o reboco” (professora 2). “No interior eu vi, 

uma criança colocando uma lombriga pela boca” (professora 3)21.   

                                                 
21 Fala das professoras durante a aula. 
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Neste momento a pesquisadora retornou com a pergunta para as 

professoras, questionando: como é que a solitária consegue voltar para o lugar onde 

estava, sem que a pessoa perceba? Um minuto de silêncio na sala.  

A pesquisadora retomou o assunto abordando para as professoras sobre a 

existência dos mitos. Este referente à solitária é comumente mais conhecidos. Mas, 

que não era verdade e como foi visto nas aulas cada parasita tem seu habitat natural 

e sua especificidade. Com relação ao fato da criança ingerir terra, acredita-se que no 

caso da ancilostomíase (amarelão), haja uma perda significativa de ferro e como o 

organismo procura suprir as necessidades do corpo, aparece à vontade de ingerir 

terra para repor o ferro, que é um mineral encontrado no solo em abundância. 

 

2.2.1.9 Décimo primeiro encontro: aula sobre ectoparasitoses 
 

Nessa aula foram trabalhados os temas escabiose, pediculose e tungíase, 

utilizando data show como recurso pedagógico e o programa de Power Point como 

estratégia facilitadora da aprendizagem. 

Iniciamos expressando para o grupo que do ponto de vista social, 

especificamente, em crianças da faixa escolar, essas ectoparasitoses constituem um 

sério problema para os pais e professores, pela facilidade de transmissão, a 

resistência dos mesmos aos tratamentos, dificultando o seu controle e hábitos 

familiares.  

Iniciamos os questionamentos perguntando às professoras de que forma as 

crianças eram infestadas pelos piolhos. Elas responderam: “Com certeza é quando 

as crianças brincam. Ficam juntas e passa de uma para outra” (professora 2). “Basta 

ter um com piolho que ele pula de uma cabeça para outra e de repente todos estão 

infestados por piolhos” (professora 4). “Já peguei piolho na escola. Tenho certeza 

que foi naquela hora dos abraços e beijos das crianças” (professora 5). “É só uma 

criança ter e as outras vão ter também” (professora 3). “Pode-se pegar também 

usando pente e boné de uma pessoa que tenha piolho” (professora 6). “É verdade 

que tem gente que tem o sangue doce para piolho?” (professora 7). “Ele voa de uma 
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cabeça para outra” (professora 6). “A falta de higiene facilita pegar piolho” 

(professora 1)22.  

Nesses questionamentos e declarações percebem-se como, por exemplo, a 

afirmação das professoras 4 e 6, quando dizem que algumas expressões populares 

o “piolho pula” e o “piolho voa”. O piolho não pula e não voa. O que pode ocorrer é 

que ele seja transferido de uma pessoa para outra pelo contato físico. 

Ressaltamos as falas das professoras 2, 3 e 7 quando afirmam que se pega 

piolho pelo contato físico de uma pessoa para outra e por meio do pente de uma 

pessoa infestada. 

Essa observação é coerente, pois é comum um aluno estar infestado por 

piolho e em pouco tempo boa parte da classe apresentar-se com pediculose.  

Para Neves (2006), a infestação por piolho da cabeça o Pediculus humanus 

capitis (DE GEER, 1767), é uma moléstia endêmica de distribuição mundial. 

Linardi (2002) esclarece que a pediculose é um problema reentrante na 

população mundial, acometendo, especialmente crianças em idade escolar, 

dificultando o rendimento escolar e a concentração, por consequência do prurido 

intenso e contínuo.  

Outro ponto abordado pela pesquisadora, com a intenção de esclarecer 

sobre o assunto, foi quando questionou sobre as lêndeas. “E as lêndeas?” Para as 

professoras, lêndeas são os ovos do piolho que podem passar de uma cabeça para 

outra. Todas estão corretas quando disseram que eram ovos. Mas, as lêndeas não 

passam de uma cabeça para outra; elas se fixam no fio de cabelo. Outro ponto foi a 

afirmação da professora 1, quando diz que “a falta de higiene facilita pegar piolho”. 

Na verdade, a falta de higiene pode contribuir para a permanência do piolho na 

cabeça do hospedeiro, mas não é a condição principal para ser infestado por piolho. 

Com relação ao questionamento da professora 7 sobre a pessoa ter o 

“sangue doce” e por este motivo se pega piolho facilmente, podemos considerar 

essa fala como mito, pois não existe na literatura informação que confirme esta 

afirmação. 

O alerta da pesquisadora para as professoras foi com relação à coceira que 

os piolhos causam, e que podem ocasionar a falta de concentração nas aulas, 

dificuldade para dormir e, muitas vezes, ao coçar a cabeça com as mãos sujas, ao 

                                                 
22 Fala das professoras durante a aula. 
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se ferir, possibilita a entrada de agentes oportunistas que podem causar infecções 

secundárias.  

Outro ponto também a ser colocado é que o uso de produtos como vinagre, 

sal, entre outros diluídos em água para matar os piolhos, deve-se ter cuidado, pois a 

criança pode apresentar sintomas alérgicos à substância que está sendo utilizada 

e/ou danificar o cabelo. O método mais seguro é a associação do pente fino, a 

catação e a vigilância permanente.  

Mais uma vez, a pesquisadora alertou às professoras para o uso de 

medicamentos sem acompanhamento médico, e enfatizou que a prevenção pela 

educação é a forma mais eficaz de combater qualquer doença. 

Com relação à escabiose ou sarna, todas sabiam que era uma doença de 

pele, de fácil contágio. Mas, não sabiam que o agente etiológico é um ácaro. 

Houve algumas indagações por parte das professoras, surpresas ao 

conhecerem o agente transmissor da escabiose (sarna), como por exemplo: “eu 

pensava que era uma bactéria”. (professora 4). “E eu que era um vírus” (professora 

5). “Eu achava que era só problema de higiene, sujeira mesmo” (professora 7). 

“Quando se pega, para ficar bom é muito difícil” (professora 2). “Há alguma forma de 

evitar que os alunos peguem sarna, já que é tão fácil de pegar?” (professora 1)23. 

Explicamos que a sua prevalência encontra-se em comunidades carentes, 

onde os hábitos de higiene são em sua maioria negligenciados. A escabiose é 

adquirida através da perfuração do ácaro (Sarcoptes scabiei var. hominis) na pele do 

indivíduo, o que provoca prurido intenso em qualquer parte do corpo, principalmente 

entre os dedos, axilas, cintura, nádegas, mamas, prepúcio, escroto, face, pés e nos 

cotovelos. É transmitida por contato físico, sem preferência por idade, sexo, etnia ou 

classe social.  

A última parasitose estudada foi apresentada ao grupo com o nome de 

tungíase, enfermidade mais comumente conhecida por “bicho-de-pé”, causada pela 

penetração da fêmea da pulga Tunga penetrans na pele. 

Todas conheciam e já tiveram contato com a enfermidade. O que foi 

surpresa para elas foi quando a pesquisadora expôs que a tungíase era responsável 

por um número considerável de infecções secundárias, como por exemplo: o tétano, 

a gangrena e sepse, podendo levar ao óbito.  

                                                 
23 Fala das professoras durante a aula. 
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Em pesquisa recente, Gatti et al (2008, p. 341) demonstra que a tungíase 

ainda é um sério problema de saúde pública, pois:  

 
[...] o tétano é a complicação comum, estimando-se que cerca de 
50% dos casos de tétano nas áreas endêmicas sejam secundários à 
infestação pela Tunga penetrans.  

 

Para as professoras, essa parasitose é algo comum, principalmente no 

interior, e que, na maioria das vezes, causam “uma coceira gostosa”. 

Na verdade a tungíase é um grave problema de saúde pública, 

principalmente em comunidades carentes, como é o caso da comunidade “Vilma 

Maia”.   

A pesquisadora enfatizou que nenhuma dessas ectoparasitoses pode ser 

tratada de forma individual, mas se ocorrerem em locais com aglomeração, como é o 

caso da escola, deve ser tratada coletivamente, em parceria com a escola e com os 

familiares dos infestados. Outro ponto, é que o conhecimento dessas 

ectoparasitoses por parte das educadoras infantis é de suma importância, 

principalmente pelo fato de que serão capazes de identificar a parasitose e 

orientarem os pais ou responsáveis para que possam tratar a infestação. 

 
 
2.3 ELABORAÇÃO DAS HISTÓRIAS, O CURSO E OS PRODUTOS GERADOS DA 
PESQUISA 

   

2.3.1 Terceira questão de estudo: como orientar e a companhar a elaboração de 
materiais didáticos pelas professoras? 

 

Essa etapa foi organizada a partir dos resultados obtidos nas etapas 

anteriores (aproximação com o objeto de estudo e caracterização da área de 

estudo), para responder a terceira questão de estudo, que consistiu em “como 

orientar e acompanhar a elaboração de materiais didáticos pelas professoras”? 

Tendo como estratégia a contação de histórias. Para isso, foi ministrado um curso 

com o objetivo de que as professoras tivessem a oportunidade de confeccionar 

fantoches e por meio deles trabalhassem com as crianças as histórias elaboradas 

por elas. 
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Ainda nessa etapa, foi elaborado um CD com músicas de autoria das 

professoras selecionadas e de outros cantores relacionadas aos temas das histórias. 

Paralelamente foram confeccionados dois encartes. O primeiro intitulado 

“Produzindo fantoches: passo a passo”, elaborado pela professora de Artes 

Cênicas que ministrou o curso sobre fantoches e o segundo intitulado “Conhecer 

para Prevenir ”, organizado pela pesquisadora, com textos informativos sobre as 

doenças estudadas na 2ª etapa dessa pesquisa.  

 
 
2.3.1.1 Décimo segundo encontro: Elaboração das histórias  

 

Segundo Caiado (2010) as histórias na Educação Infantil são fundamentais 

na formação educacional da criança, em especial no início da escolaridade. Para 

desenvolver tal atividade é necessário um planejamento, pois se trata de um 

momento mágico em que a criança irá vivenciar e se identificar naquele instante com 

situações essenciais ao seu desenvolvimento como um todo. 

A criança tem contato com o imaginário no início de sua vida quando sua 

mãe lhe conta histórias, sejam os contos de fadas, as fábulas, os contos, as lendas 

ou histórias de vidas para fazê-la dormir. É neste mundo encantado e imaginário que 

a criança se diverte e aprende. 

Abramovich (2009, p.1) ressalta que:  

é através de uma história que se pode descobrir outros lugares, 
outros tempos, outros jeitos de agir e de outras regras, outra ética, 
outra ótica... É ficar sabendo história, geografia, filosofia, direito, 
política, sociologia, antropologia, etc. Sem precisar saber o nome 
disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. ... porque, se 
tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer, e passa a ser 
didática, que é um outro departamento (não tão preocupado em abrir 
todas as comportas da compreensão do mundo)... 

Para Basso (2012, p.2) uma história possibilita a oportunidade de se 

aprender valores que estão incluso no texto, valores estes que poderão ser objeto 

de diálogo com a criança possibilitando assim a troca de opiniões e o 

desenvolvimento de sua capacidade de expressão. Afirma ele que: 

o estabelecimento de relações entre os comportamentos dos 
personagens da história e os comportamentos das próprias crianças 
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em nossa sociedade possibilita ao professor desenvolver os múltiplos 
aspectos educativos da literatura infantil. 

 É com a história, que a criança cria seu mundo imaginário e assume o papel 

do personagem ou embrenha-se neste mundo de sonhos. Neste momento ela passa 

a viver emoções e conflitos, o que faz com que ela cresça e se desenvolva.  

Para Mainardes (2008, p.3), 

a literatura é a ponte entre o real e o imaginário, as histórias auxiliam 
as crianças na elaboração de seus sentimentos, já que as emoções 
gozadas por meio das narrativas preparam-nas para vivenciarem 
essas emoções no mundo real, de forma mais racional e equilibrada. 
A literatura suscita o imaginário, encanta e deleita o espírito. 

Concorda-se com a autora Coelho (1991, p.15-16), ao afirmar que a: 

nesta fase, dos 3 aos 6 anos, os pequenos solicitam várias vezes a 
mesma história e a escutam sempre com encanto e interesse. É a 
fase mágica, a fase do “faz-de-conta”, do conte outra vez. 

Concordando com as palavras das autoras acima, Dohme (2011, p.18-19) 

diz que: 

nos primeiros anos da infância, a garotada assimila mais facilmente 
enredos que tenham crianças como personagens ou animais com 
características humanas, como fala e sentimentos. Dos 3 aos 6 anos, 
as histórias devem abusar da fantasia com reviravoltas freqüentes na 
trama. A partir dos 7, valem as aventuras e fábulas mais elaboradas. 

Partindo desse ponto de vista, considerar os estágios de desenvolvimento 

da criança é possibilitar uma aprendizagem em que o processo é levado em 

consideração. Segundo Piaget (1971), o estágio pré-operacional (2 a 7 anos) se 

baseia em sensações e o uso das palavras e da linguagem para representar são 

visíveis e de interesse da criança desta fase. Piaget assinala quatro fatores que 

juntos interagem para auxiliar o sujeito a aprender de forma que se respeite à 

passagem de um estágio para outro: o amadurecimento, a experiência, a interação 

social e o equilíbrio. Nesta fase é eficaz o uso de atividades em que a criança esteja 

envolvida. Assim, a contação de histórias, por envolver a criança e promover a 

relação pensamento-ação é uma importante ferramenta para a aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. 



95 
 

 
 

Para a elaboração das histórias pelo grupo de professoras e com o objetivo 

de instrumentalizá-las e selecionar estratégias, modelos e propostas foi 

indispensável que entendêssemos os fatores que favorecem ao início de uma 

infecção. E que a infecção é o processo pelo qual um agente biológico penetra, 

desenvolve-se ou multiplica-se no homem ou em outro ser vivo. E para que 

aconteça uma infecção é necessário que estejam presentes o agente etiológico  

(organismo causador da infecção), a transmissão  (meio de propagação do agente 

etiológico) e o hospedeiro  (organismo em que o agente etiológico se instala e se 

reproduz). 

Seguindo esse raciocínio padronizamos de comum acordo com as 

professoras a sequência dos itens que deveriam conter para a elaboração das 

histórias. Adotamos a seguinte sequência: a) o agente etiológico; b) o modo de 

transmissão; c) os sintomas de cada doença e d) as formas de prevenção que 

deveriam ser seguidas pelas professoras. 

De comum acordo com o grupo (professoras e pesquisadora), acertamos 

que as histórias poderiam ser elaboradas individualmente ou em conjunto. Ficando a 

cargo das docentes.  

Ficou acertado que a elaboração das histórias ficaria sob a responsabilidade 

da professora ou das professoras. E que discutiríamos uma história por encontro e 

que faríamos essa discussão com o grande grupo, onde todas poderiam opinar 

sobre o conteúdo científico e a forma de como estava sendo desenvolvido o 

contexto da história e a linguagem expressa no texto. 

Para a realização desta etapa, discutimos as sequências norteadora para 

cada história: a) o agente etiológico; b) o modo de transmissão; c) os sintomas de 

cada doença e d) as formas de prevenção e a linguagem utilizada no texto. 

Nesta etapa foi possível perceber algumas mudanças na fala das 

professoras como a utilização de termos técnicos usuais na área da saúde. 

Podemos citar como exemplo a fala da professora quando explicava para o grupo a 

forma de contágio da hepatite A. “É importante explicar para a população que o 

agente etiológico da hepatite A é transmitido pela água principalmente” (Professora 

1)24. 

                                                 
24 Fala das professoras durante a aula. 
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 Também foi percebido que apesar de havermos norteado a sequência para 

elaboração das histórias, algumas professoras enfatizaram em suas histórias 

apenas a forma de prevenção. Ao serem alertadas para o fato algumas professoras 

se justificaram expressando-se: “Mas a prevenção é a parte mais importante. 

Precisamos enfatizar mesmo”. (Professora 7)25. 

À medida que as professoras expressavam suas opiniões a pesquisadora 

mediava a situação explicando que a prevenção é necessária e é importante. Mas, 

entender o processo entre o agente que causa a doença, os sintomas desta doença 

e a forma de transmissão desta doença é fundamental para a prevenção.  

Aproveitando a oportunidade a pesquisadora questionou as professoras com 

a seguinte pergunta: “Como posso saber de que doença se trata, se não sei quem é 

o agente causador da doença, os sintomas clínicos desta doença e a forma de 

transmissão?” 

Neste momento o grupo concordou com a pesquisadora da necessidade de 

se conhecer o ciclo de vida do parasita que é fundamental para que se possam 

desenvolver meios de cura e medidas de prevenção. 

Durante o processo de elaboração das histórias as docentes sugeriram que 

cada história tivesse uma música que falasse sobre o conteúdo estudado.  

As professoras justificaram a sua sugestão explicando que a música é um 

fator importante na aprendizagem da criança e com ela a história teria mais vida e 

despertaria ainda mais o seu interesse.  

Decidimos com o grupo que cada história teria uma música e que poderia 

ser uma música já conhecida ou escrita pela docente. A análise das letras das 

músicas seria realizada conjuntamente com a história.  

Quando questionadas sobre a melodia das músicas, as docentes disseram 

que não haveria problema, poderia ser uma paródia. Ficando acordado que cada 

história teria uma música ou uma paródia que apresentassem em sua letra a forma 

de transmissão, sintomatologia e prevenção. Após a escolha da música e a 

elaboração das letras das músicas pelas professoras ou pelo grupo, cada letra foi 

apresentada ao grande grupo para que todas conhecessem e analisassem se as 

mesmas continham os elementos acordados pelo grupo. Quando o grupo buscou 

                                                 
25 Fala das professoras durante a aula. 
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introduzir a melodia as letras das músicas, percebeu a inviabilidade de adequar 

esses dois componentes, ou seja, letra e melodia. 

No entanto, quando foram repassadas as letras para o músico incluir a 

melodia, tendo esse sido contratado pela pesquisadora. Houve por parte do 

profissional a necessidade de adaptar as letras à melodia. Segundo o profissional é 

mais fácil introduzir a letra à melodia e não a melodia à letra. 

Assim, as histórias foram elaboradas pelas professoras com temas 

anteriormente escolhidos na 2ª etapa da pesquisa (dengue, ectoparasitoses, 

hepatite A, influenza A (H1N1), rotavírus, helmintoses e protozoonoses), intituladas:  

• Cadê Lulu? (APÊNCIDE D) 
 

Figura 1 – “Cadê Lulu?” 
 

 
 

Fonte: Ilustração de Disraeli Carvalho 
 
 

• Férias inesquecíveis (APÊNCIDE D) 
 

Figura 2 – “Férias Inesquecíveis” 
 

 
 

Fonte: Ilustração de Disraeli Carvalho 

 
Na história “Cadê Lulu ?”, 

Quatro amigas, Lalá, Lelé, Lili e 
Loló, ficam preocupadas com a 
falta da amiga Lulu e vão à casa 
dela, a fim de saber notícias. Lá, 
encontram a mãe, dona Zuzu, que 
explica o que aconteceu. 
 
ISBN 978-85-911234-4-5 

 
Na história “Férias 

Inesquecíveis ”, durante aula 
dialogada, alguns alunos 
compartilham com a professora e 
colegas vivências extraescolares, 
cujo assunto é ectoparasitose. 
 
 
 
 
 
ISBN 978-85-911234-6-9 
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• O Lobo Medroso (APÊNCIDE D) 
 

Figura 3 – “O Lobo Medroso” 
 

 
 

Fonte: Ilustração de Disraeli Carvalho 
 
 

• Patite A? Cuidado lá! (APÊNDICE D) 
 

Figura 4 – “Patite A? Cuidado lá!” 
 

 
 

Fonte: Ilustração de Disraeli Carvalho 
 

 

 

 

 

 

 
A história “Patite A? Cuidado 

lá!”, por meio da música, João 
ensina a Zezinho a ter cuidados 
básicos quanto à prevenção da 
Hepatite A. 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-85-911234-5-2 

 
A história do “O Lobo 

Medroso ”, Três porquinhos 
tentam entender por que estão 
com medo deles. Inclusive o Lobo, 
que geralmente os atacaria não 
quer nem saber deles. A Dona 
Coruja, sábia, explicará o motivo 
disso tudo.    
 
 
ISBN 978-85-911234-8-3 
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• Se Não Cuidar o Mosquito Vai Pegar (APÊNDICE D) 
 

Figura 5 – “Se Não Cuidar o Mosquito Vai Pegar” 
 

 
 

Fonte: Ilustração de Disraeli Carvalho 
 

 

• Revolta dos Vermes no Reino da Intestilândia (APÊNDICE D) 
 

Figura 6 – “Revolta dos Vermes no Reino da Intestilândia” 
 

 
 

Fonte: Ilustração de Disraeli Carvalho 
 

Com o término da elaboração das histórias foi contratado um desenhista 

profissional para ilustrar as 6 histórias, seguindo detalhadamente o conteúdo 

elaborado pelas professoras e a pesquisadora. 

 

 
Na história “Se Não Cuidar, o 

Mosquito Vai Pegar” , 
apresenta, de forma lúdica, a 
prevenção contra o mosquito da 
dengue.  
 
 
 
 
 
ISBN 978-85-911234-3-8 

 
Na história “Revolta dos 

Vermes no Reino da 
Intestilândia ” as autoras narram 
de forma divertida a disputa de 
vermes e protozoários para 
assumir o lugar do rei, após o Rei 
da Intestilândia mandar avisar que 
seria escolhido o novo rei, todos 
os vermes queriam candidatar-se 
ao cargo.   
 
 
ISBN 978-85-911234-7-6 
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2.3.1.2 Décimo terceiro encontro: músicas selecionadas ou escritas pelas 
professoras 

 

De acordo com Coelho (1981, citado por ALVAREZ; SILVA, 2012. p. 6), a 

literatura infantil faz parte de duas áreas: “a da arte, que emociona, informa, causa 

prazer, socializa, diverte e transforma o conhecimento de mundo do leitor e o da 

área pedagógica”. Desta forma, a literatura infantil é usada como ferramenta 

manipuladora para uma ação educativa. Assim, podemos colocar a música ligada à 

área da arte, pois, além de proporcionar prazer e emoções ensinam um conto 

fazendo ligação com a área pedagógica. 

Para Faria (2001), a música é um importante fator na aprendizagem da 

criança, pois desde pequena ela já ouve música, a qual muitas vezes é cantarolada 

pela mãe ao dormir, conhecida como “cantiga de ninar”.  

A música pode ser usada como instrumento para desenvolver o raciocínio, a 

criatividade e outros dons e aptidões da criança. Por isso, associamos as histórias 

às músicas empregando esta tão rica atividade educacional dentro das salas de 

aula. 

As músicas foram compostas ou selecionadas pelas professoras, algumas 

com a participação da pesquisadora, de acordo com o tema de cada história. Desta 

forma, temos 1 paródia e 6 músicas. Sendo a paródia e uma das músicas de 

autorias de cantores/compositores profissionais e cinco letras compostas pelas 

professoras com melodia de um músico profissional.  

A seguir serão elencadas as músicas (APÊNDICE D) selecionadas e 

compostas pelas professoras: 

• “Cadê Lulu?” (Rotavírus)  

Música 1: “Era uma Vez “ (Francisca Maria Targino e Dirce Maria Bezerra). 

• “Férias Inesquecíveis” 

Música 2: “O piolho ” (Bia Bedran) - Termo de autorização do uso da 

letra/música (ANEXO G).  

Música 3: “Coça aqui, coça acolá ” (Abdisia de Albuquerque Silva e Ismenia 

Veronica Barbosa). 

• “O Lobo Medroso” 

Música 4: “Gripe vá para lá ”. (Abdisia de Albuquerque Silva e Ismenia 

Veronica Barbosa). 
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•  “Se não cuidar, o mosquito vai pegar”  

Música 5: “O Mosquito ” (Giliard Marinho) - Termo de autorização do uso da 

música (ANEXO H). 

•  “Patite A? Cuidado lá!” 

Música 6: “Patite A ”. (Ana Leila de Melo Soares). 

•  “Revolta dos Vermes no Reino da Intestilândia” 

Música 7: De A a Z, vamos conhecer  (Abdísia de Albuquerque da Silva, 

Ana Leila de Melo  Soares, Ismenia Veronica Barbosa e Raimunda Nonato da 

Silva)26. 

 
 
2.3.1.3 Décimo quarto encontro: curso sobre fantoches e confecção de cenário 
 

O curso foi ministrado por uma especialista em Artes Cênicas, sendo 

realizado em agosto de 2010, com um total de quatro aulas teóricas e práticas, 

tendo como participantes as professoras do CMEI e três bolsistas do Programa de 

Iniciação à Docência da UFRN (PIBID–Química). O curso foi financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. Esta 

atividade foi desenvolvida em duas etapas, uma teórica (com aulas) e outra prática 

(oficina). Todas as atividades do curso foram filmadas e fotografadas. 

 

a) Aspectos Iniciais e Relativos à Seleção e Adequação dos Materiais e Cenários 

 

Essa etapa teve como objetivo abordar aspectos teóricos sobre “fantoches” 

e os roteiros das histórias de modo que se pudesse adequá-los ao uso na forma de 

teatro. A especialista em Artes Cênicas analisou as histórias elaboradas pelas 

professoras e sugeriu os materiais a serem adquiridos para a confecção dos 

bonecos e do cenário.  

Na primeira aula, essa especialista teceu alguns comentários sobre as 

histórias, preocupando-se em orientar as características relacionadas ao uso de uma 

peça teatral. Foram selecionados dois roteiros para a confecção no curso, a saber: 

“Patite A. Cuidado lá!” e “A revolta dos vermes no reino da Intestilândia”, sendo o 
                                                 
26 As músicas foram criadas pela própria autora do trabalho em conjunto com as professoras da 
pesquisa. Apenas a música da história da dengue é uma paródia da música a pulga e o percevejo 
cantado por Giliard (ANEXO H) e a música o piolho que é cantado por Bia Bedran (ANEXO G). 
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primeiro com teatro de bonecos e o segundo com encenação por pessoas. Assim, 

na segunda etapa do curso os cenários e bonecos foram construídos.  

Com relação às demais peças, a especialista fez as seguintes proposições: 

o cenário da estória “Se não cuidar, o mosquito vai pegar” seria desenhado no 

mesmo material proposto no curso; a história “As Férias Inesquecíveis” teria como 

cenário a sala de aula com o quadro e as carteiras dos alunos; a história “O Lobo 

Medroso” teria o cenário desenhado e pintado seguindo a mesma estrutura proposta 

no curso e a peça “A revolta dos vermes no reino da Intestilândia” teria o cenário 

confeccionado em elanca vermelha, com pregas, dando a ideia das vilosidades 

intestinais. 

Após os comentários da especialista responsável pela confecção dos 

fantoches, iniciou-se a aula sobre fantoches, utilizando como recurso pedagógico, o 

multimídia. O primeiro tema, intitulado “Fantoches, o que são?”, tinha como objetivo 

apresentar os conceitos, as diferenças e características entre fantoches e 

marionetes.    

 
Fotografia 12 – Aula expositiva da especialista em Artes Cênicas 

 

 
 

Fonte: Lívia Cristina dos Santos 
 

A estratégia de aula expositiva não promoveu entusiasmo nas professoras, 

sendo um ponto relevante na avaliação da proposta, como podemos observar pelo 

relato da especialista ao afirmar que: “não pensei que essa aula fosse 

desanimadora, sem entusiasmo. Mas, eu precisava passar as informações no 

encontro de hoje”. 
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A segunda aula, já constituindo a parte prática do curso, teve como objetivo 

a confecção dos fantoches para as peças “Cadê Lulu?” e “Patite A. Cuidado lá!”. 

Foram abordados pontos relativos aos moldes dos bonecos, o corte e o ponto na 

diagonal para a costura dos bonecos.  

 

b) Confecção dos Fantoches 

 

A escolha das cores dos bonecos foi de acordo com a escolha e gosto de 

cada uma das professoras. Duas delas escolheram os bonecos marrons, alegando a 

origem de suas etnias, outra optou pela cor amarela para representar a hepatite, ou 

seja, o sintoma da icterícia.   

É possível observar o envolvimento das professoras na confecção dos 

bonecos. Mesmo nas conversas paralelas, sempre relacionavam ao tema da 

história. 

 
Fotografia 13 – Oficina de Confecção de Fantoches 

 

 
 

Fonte: Lívia Cristina dos Santos 
 

A segunda parte da aula foi para a colagem dos olhos, cabelos, o desenho 

do nariz e da boca dos bonecos. Nesta atividade fica clara a diversidade de opções 

e formas. A montagem requereu uma atenção maior da especialista para evitar 

distorções nos posicionamentos. A próxima atividade consistiu na vestimenta dos 

bonecos e a colagem dos cabelos. Esta foi uma das atividades muito criativas do 

curso. Todas capricharam em seus bonecos para que ficassem bonitos. 
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Após o término da confecção foi realizada uma breve discussão sobre a 

improvisação e a manipulação dos fantoches. Para algumas professoras e, 

principalmente, para a professora 1, que pensava ser simples o processo da 

improvisação: Realmente, agora percebo que não daria para improvisar com a 

história da hepatite como estava pensando. Você precisa estar bem concentrada 

para ler a história, conquistar os alunos e falar e gesticular com os bonecos, ao 

mesmo tempo; não é tão simples (professora 1)27. 

Ainda com relação aos comentários das professoras, podemos observar que 

o objetivo do curso de fornecer subsídios para a utilização de atividades lúdicas foi 

alcançado como podemos ver no trecho da fala a seguir: a oficina me oportunizou 

obter conhecimento acerca de diferentes modelos de fantoche e de como apoiar os 

dedos da mão para manipulá-lo adequadamente, variando conforme o tipo. Foi 

também esclarecido que suas características e a forma de manipulação o 

diferenciam de marionete. No momento da confecção do fantoche foi um deleite, 

pois transitamos no mundo do fantástico, do imaginário e da sensação de 

experimentar o prazer de criação (professora 2)28. 

 
Fotografia 14 – Fantoches confeccionados pelas professoras e pelas bolsistas do 

PIBID - Química/UFRN 
        

 
 

Fonte: Lívia Cristina dos Santos 
 
 

A terceira aula consistiu na produção do cenário na forma de painéis. Foram 

utilizados materiais como retalhos de tecidos, tintas, pincéis, lápis grafite e borracha. 

                                                 
27 Fala das professoras durante o curso. 
28 Idem 27. 
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Os pontos abordados nesta aula foram composição visual e elementos da linguagem 

visual.  

A quarta aula foi sobre a confecção dos painéis que formariam os cenários 

das peças. Assim como nas aulas anteriores era necessária uma breve discussão 

teórica sobre os elementos formais que embasavam a confecção, sendo relembrada 

a aplicação dos pontos abordados nas aulas anteriores. 

 

c) Desenho e Pintura do Cenário 

 

Nessa atividade a especialista em artes reforçou a importância das 

professoras utilizarem imagens que possam reproduzir sozinhas. A composição de 

imagens perpassa por aspectos teóricos sendo, por vezes, situadas no senso 

comum como expresso na fala a seguir: “para mim, compor uma imagem é colocar 

os elementos de acordo com o contexto. Vamos supor assim: você tem uma 

paisagem e nesta paisagem tem o quê? Elementos naturais, seres vivos e seres não 

vivos; elementos físicos e não físicos, né?” (professora 2)29. 

O debate sobre composição de imagens suscita ideias para a elaboração 

dos cenários. Esboçados pelas professoras, inicialmente em cartolina para depois 

ampliar em um painel maior. A partir do rascunho passou-se a preparação do painel 

para o cenário, na perspectiva de reproduzir/ampliar a proposta. Um questionamento 

que emergiu nesta etapa foi o da professora 3: “Por onde começar o desenho?”. 

As sinalizações da especialista alertam as professoras que nesta peça os 

desenhos encontram-se concentrados na parte inferior da tela, demonstrando uma 

desproporcionalidade na composição, o que precisou ser refeito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Fala das professoras durante o curso. 
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Fotografia 15 – Professoras desenhando o cenário no tecido 
 

   
 

Fonte: Lívia Cristina dos Santos 
 

Em seguida, iniciou-se a pintura do cenário da peça “O Lobo Medroso”.  

Chama-se a atenção que dependendo da faixa etária do aluno, este pode participar 

da confecção do cenário. 

O trabalho de pintura do cenário ficou sob a responsabilidade das 

professoras, e a especialista em Artes Cênicas deu apenas retoques na perspectiva 

dos desenhos, para que não parecessem chapados (perspectiva). Após a aula, 

houve um momento de discussão, onde solicitamos a opinião de cada uma sobre 

esse momento. As professoras relataram que sentiram as discussões iniciais dos 

fundamentos teóricos um tanto entediantes, e argumentaram que estas só fizeram 

sentido durante a realização das práticas de construção dos bonecos e cenários.  

O relato desta experiência sinaliza que, muitas vezes, o uso da criatividade 

por parte dos professores é relevante e deve ser estimulado. Durante toda a 

intervenção, uma preocupação constante era a de propiciar às professoras 

ferramentas para que elas mesmas pudessem construir suas propostas em função 

de cada contexto. Observa-se o entusiasmo e crescimento das professoras durante 

o curso, a apropriação de uma nova linguagem e o desenvolvimento da autonomia, 

tanto no uso das ferramentas para abordar o lúdico como nos temas sobre as 

doenças.  
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Fotografia 16 – Pintura do cenário feito pelas professoras 
 

 
 

Fonte: Lívia Cristina dos Santos 
 

Fotografia 17 – Cenário pintado pelas professoras 
 

 
 

Fonte: Lívia Cristina dos Santos 
 

No desenvolvimento desta pesquisa percebeu-se o despreparo de 

professoras para abordar temas em saúde pública, além da não inclusão destes no 

cotidiano escolar. 

Ao serem abordados os temas, as professoras envolvidas nessa pesquisa 

durante as discussões e na elaboração das histórias, expressaram conhecimentos 

característicos do senso comum, além de erros conceituais. O que vem a validar a 

pesquisa de autores citados neste trabalho.  

Ao solicitarmos que elas apresentassem alguns exemplos de seus próprios 

conhecimentos em relação às doenças e que esses estivessem relacionados à 

saúde pública, mais uma vez encontramos equívocos. Entre os equívocos podemos 
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citar como exemplo, uma citação delas expressando que giardíase e amebíase são 

verminoses.  

Quando lhes pedimos que relacionassem as doenças anteriormente citadas 

com os seus respectivos transmissores, perceberam-se enganos entre a doença e o 

respectivo agente transmissor; algumas não souberam responder, equivocaram-se 

entre o nome da doença, o agente transmissor e/ou o agente causador. 

Embora tenhamos percebido estes fatos, elas têm absoluta consciência de 

que essas enfermidades existem e que permeiam nossa sociedade, sobretudo no 

âmbito escolar. Mas, expressaram não saber diferenciá-las, pois as mesmas 

praticamente apresentam os mesmos sintomas e as confundem. 

 

2.3.1.4 Encarte com textos informativos sobre doenças em saúde pública 
trabalhadas com as professoras 

 

O encarte intitulado “Conhecer para Prevenir ” (APÊNDICE D) foi 

organizado pela pesquisadora, em uma linguagem acessível, objetivando facilitar a 

compreensão do leitor, sobre as doenças estudadas na pesquisa, abordando os 

seguintes pontos:  

• O uso da nomenclatura zoológica; 

• A classificação dos reinos dos seres vivos; 

• As doenças selecionadas pelas professoras com os seguintes itens: o 

agente etiológico, transmissor; transmissão; sintomatologia e os meios de 

prevenção. 

 

2.3.1.5 Encarte sobre como confeccionar fantoches passo a passo 
 

O objetivo da produção desse material é auxiliar o professor a produzir 

fantoches com a finalidade de ele poder utilizar mais uma estratégia ou recurso no 

seu cotidiano de sala de aula e, assim, por meio do lúdico promover o envolvimento 

das crianças, pois a utilização dos bonecos estimula a criatividade, a imaginação, a 

audição e a visão das crianças tornando a experiência mais concreta e completa. 

Além, de propiciar maior envolvimento tanto para quem conta como para quem 

ouve. 
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Esse material foi produzido pela especialista em Arte Cênica, responsável 

por ministrar o curso sobre “como confeccionar  fantoches passo a passo ” 

(APÊNDICE D) para atender às necessidades da pesquisa. 

 

2.3.1.6 Produto Final da Dissertação: Elaboração do E-book 
 

Com o material elaborado pelas professoras e a pesquisadora as histórias, 

as músicas e os encartes passamos a trabalhar na confecção de um e-book 

intitulado “AS HISTÓRIAS QUE NÃO LHE CONTRARAM ” (APÊNDICE D). A 

escolha deste meio de divulgação deu-se por ser um dispositivo de armazenamento 

que suporta uma gama enorme de informações, por ser de baixo custo, de fácil 

acesso e disponibilizado em site.  Este material (E-book) foi financiado pelo Projeto 

da Ciência e Cultura em Região Semi-Árida Nordestina: Produção e Divulgação de 

Materiais Paradidáticos a partir de Conhecimentos Acumulados sobre o Sertão 

Potiguar. 

 

2.3.1.7 Avaliação do Material Didático-Pedagógico (Produto)  
 

O material que constituiu o e-book (APÊNDICE D) passou por uma análise 

de especialistas em educação em saúde e nas séries iniciais da educação básica, 

com o objetivo de analisar as histórias elaboradas pelas professoras com relação ao 

conteúdo, a linguagem, e ao estilo dos personagens. 

Na análise realizada pelas especialistas foram relevantes as seguintes 

adequações: 

• As imagens de algumas histórias precisaram de ajustes quanto às 

posturas, os hábitos, as vestimentas, as expressões e os sinais representando 

movimentos. 

• Os títulos das histórias em sua maioria estavam associados à narrativa, 

criando expectativas. Outros, porém, estavam dissociados do tema, como foi o caso 

da história da dengue anteriormente intitulada “As maravilhas do Mundo Humano”. 

• Com relação aos textos das histórias foram modificados o tamanho da 

letra, a fonte, forma e as cores de fundo dos balões. Em algumas situações o texto e 

imagem estavam em páginas separadas. 
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• As cores e os temas das capas de cada história passaram por alterações 

com relação as cores e figuras. Adequando-se ao título como sugerido. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Defendemos a premissa de que a formação do professor pode e deve ser 

desenvolvida no próprio espaço escolar, considerando o estudo de temas de 

interesse desse profissional para atender às necessidades da sociedade. 

A justificativa para a necessidade de se ter um espaço em exercício para 

professoras da Educação Infantil e também do Ensino Fundamental I para 

estudarem temas relevantes relacionados à ciência, é um argumento forte, visto que 

essas profissionais tenham apresentado durante o desenvolvimento desta pesquisa 

ideias alternativas em conteúdos científicos. 

Sugere-se a introdução da Educação Científica no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola para trabalhar em sala de aula, pois é fundamental que 

os professores saibam utilizar em seu discurso conceitos científicos desde o início 

de escolarização, mesmo antes que a criança saiba ler e escrever. 

Mas, em que consiste ensinar conceitos científicos para crianças ou mesmo 

viabilizar a familiarização desses? Que conhecimentos professoras do início da 

escolarização (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) mobilizam ao ensinar 

conceitos científicos para crianças, ou mesmo utilizar-se desses conceitos para que 

esse público comece a se familiarizar a respeito deles? 

Parece evidente que, embora tenha a sua função, a escola sozinha, isolada, 

não consegue educar cientificamente seus alunos. 

Esses conteúdos (científicos) devem fazer parte dos cursos de formação 

inicial e continuada de professores das séries iniciais, uma vez que esses pontos 

foram discutidos durante os encontros com as professoras.  

Era notória a preocupação dessas profissionais em saber realizar a 

articulação entre os conteúdos de aprendizagem conceituais, os procedimentais e 

atitudinais, pois segundo elas faz-se necessário desenvolver nos alunos atitudes 

científicas com o objetivo de que eles possam saber questionar, argumentar, criticar 

e opinar sobre questões científicas, atuando como cidadãos na sociedade para 

saber elaborar estratégias e resolver problemas que não tragam prejuízos para 

sociedade. 

De acordo com as ideias de Carvalho (2008), um educador (professor ou 

professora) necessita de um contínuo aperfeiçoamento, com reflexões críticas sobre 
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o seu fazer docente. Que essas reflexões aconteçam no próprio espaço de trabalho, 

em que possa compartilhar as suas inquietações coletivamente e, assim, no grupo 

buscar criar estratégias para solucionar problemas de sua prática em sala de aula. 

O professor deve ter o olhar de pesquisador, focar o seu olhar no seu 

cotidiano escolar e sempre está problematizando e elaborando tarefas que busquem 

traçar uma linha investigativa para auxiliar nas suas ações com relação à 

aprendizagem de seus alunos. 

Promover grupos de estudos entre os docentes da própria escola com 

orientação de um profissional que tenha a competência de mediar esses momentos 

e auxiliá-los na busca de alternativas para facilitar a sua ação em sala de aula, 

possibilita não somente a construção da confiança entre os participantes, mas 

também a formação e reformulação de novos conceitos. 

Abordar conceitos científicos na escola requer dos docentes informações 

(saberes disciplinares), sendo observado neste contexto que as professoras 

participantes tinham dificuldade para abordá-los.  

Evidenciou-se nessa pesquisa o interesse das professoras participantes em 

estudar e aprender conceitos científicos relacionados à Saúde Pública, além de 

outros temas. Ao mesmo tempo, foi percebido por essas profissionais a necessidade 

em reconhecer o que ainda não sabiam sobre o tema e a importância em trabalhá-lo 

com o aluno e a comunidade. 

Esse interesse culminou em as professoras elaborarem um projeto de 

pesquisa para desenvolver em outros centros infantis com professoras da Educação 

Infantil, utilizando o lúdico como ferramenta. 

Assim, o projeto foi elaborado e efetivado sob a orientação da pesquisadora 

cujo tema é “Contar, encantar e formar: a contação de história como alternativa para 

a formação de conceitos em saúde pública na educação infantil”, tendo sido 

desenvolvido e intitulado “além dos muros da escola”  (ANEXO F). 

Ao articular educação em saúde e o lúdico como forma de compreender 

conceitos científicos observou-se que as professoras tiveram mais facilidade em 

compreender os conceitos e refletirem sobre as ideias alternativas sobre o tema. 

Aos poucos as professoras foram desenvolvendo confiança e autonomia nos 

saberes docentes e nos conhecimentos aprendidos a partir dos cursos 
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(fundamentação científica acerca do tema Doenças em Saúde Pública, criação das 

histórias e fabricação dos fantoches e cenários).  

O lúdico deve ser visto como agente transformador. É por meio do brincar 

que o indivíduo modifica-se. É estimulada a sensibilidade, ressignifica os conceitos, 

desenvolve a concentração, bem como, o sentimento em grupo, a criatividade, o 

raciocínio lógico, a curiosidade, a iniciativa, o pensamento, a criticidade, a 

competitividade, a autoconfiança, a autorealização, a coordenação motora, a 

motivação, a cooperação, o respeito pelas regras, a flexibilidade, a autoestima, a 

solidariedade e a compreensão de si mesmo e do outro, além do desenvolvimento 

da autonomia.  

O educador pode selecionar brincadeiras (histórias infantis, jogos, peças 

teatrais, danças, esportes etc.), enfim atividades lúdicas que serão vivenciadas em 

sala de aula.  

Esperamos com este trabalho contribuir com a formação de agentes 

multiplicadores em utilizar a educação científica e atividades lúdicas para abordar os 

temas de saúde pública, especialmente com crianças da educação infantil, no qual 

ferramentas como teatro de bonecos podem ser mais adequadas. 
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GLOSSÁRIO 
 
 

 
A 
 
Acantina fulica: Espécie de molusco terrestre nativo no leste-nordeste da África. 
Conhecido como caramujo-gigante, caramujo-africano, falso-escargot, caracol-
africano, caracol-gigante, caracol-gigante-africano, acatina e rainha-da-África. 
 
Agente etiológico: Agente causador ou responsável pela origem da doença.  
 
Agravos: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos 
provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de 
drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas; 
 
Animais semi-domiciliados: São animais totalmente dependentes do proprietário, 
mas permanecem fora do domicílio, desacompanhados, por períodos 
indeterminados. Recebem vacinas e algum tipo de cuidado (REICHMAN et al, 1999). 
 
 
D 
 
Doença: significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem 
ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres 
humanos; 
 
 
E 
 
Ectoparasitas: Parasita que vive na parte externa do hospedeiro. 
 
Ectoparasitoses: Enfermidade causada pela presença de ectoparasitas no 
organismo. 
 
Endemia: É a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente 
populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo 
período, (temporalmente ilimitada), e que mantém uma de incidência relativamente 
constante, permitindo variações cíclicas e sazonais. 
 
Epidemias: É a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos que ultrapassam 
nitidamente a incidência normalmente esperada de uma doença.  
 
Estirpes: (em inglês: strain) É um termo da biologia e da genética para se referir a 
um grupo de descendentes com um ancestral comum que compartilham 
semelhanças morfológicas ou fisiológicas. 
 
Etiologia: Estudo sobre a causa ou a origem de uma determinada doença. 
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Evento: significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente 
potencial para causar doença; 
 
 
I 
 
Infestação: Alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície 
do corpo ou nas roupas.  
 
Influenza A: doença respiratória causada pelo vírus A. Devido à mutações no vírus e 
transmissão de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de 
secreções respiratórias de pessoas infectadas. 
 
 
N 
 
Notificação Compulsória: É a comunicação de ocorrência de determinada doença ou 
agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer 
cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. 
 
 
P 
 
Parasitoses Intestinais: São doenças causadas por vermes  e protozoários . A 
contaminação se dá de várias formas, sendo que a principal é a ingestão de 
alimentos ou água contaminada e através da pele por ferimentos pequenos. 
 
Prevalência: Caracterizar o número total de casos de uma doença ou qualquer outra 
ocorrência numa população e tempo definidos.  
 
Prevenção: Termo que, em Saúde Pública, significa a ação antecipada, tendo por 
objetivo interceptar ou anular a ação de uma doença. As ações preventivas têm por 
fim eliminar elos da cadeia patogênica, ou no ambiente físico ou social, ou no meio 
interno dos seres vivos afetados ou suscetíveis.  
 
Profilaxia: Conjunto de medidas que têm por finalidade prevenir ou atenuar as 
doenças, suas complicações e consequências.  
 
Protozoonoses: São doenças causadas por organismos unicelulares pertencentes 
ao grupo dos protistas.  
 
 
R 
 
Rotavírus: Gênero de vírus de RNA de dupla hélice da família Reoviridae. É umas 
das principais causas de diarréia grave em lactentes e crianças jovens, e é um dos 
diversos vírus que causam infecções comumente chamadas de gastroenterite. 
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S 
 
Saúde: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação” (BRASIL, 1988, p. 91).  
 
Saúde Pública: “É a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e 
desenvolver a saúde física e mental e a eficiência, através de esforços organizados 
da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na 
comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico 
precoce e o tratamento preventivo de doenças, e o aperfeiçoamento da máquina 
social que irá assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida 
adequado à manutenção da saúde" (ROUQUAYROL, 1994, p. 522). 
 
Subungueal: Que fica por baixo da unha. 
 
Surto: É a ocorrência de dois ou mais casos epidemiologicamente relacionados – 
Alguns autores denominam surto epidêmico, ou surto, a ocorrência de uma doença 
ou fenômeno restrita a um espaço extremamente delimitado: colégio, quartel, 
creches, grupos reunidos em uma festa, um quarteirão, uma favela, um bairro etc. 
 
 
V 
 
Vigilância Epidemiológica: É um “conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” 
(BRASIL, 2009b, p. 18).  
 
 
T 
 
Transmissão: Transferência de um agente etiológico animado de uma fonte primária 
de infecção para um novo hospedeiro. A transmissão pode ocorrer de forma direta 
(sem a interferência de veículos) ou indireta (por meio de veículos animados ou 
inanimados).  
 
Tungíase: Doença causada pela Tunga penetrans, um tipo de pulga encontrada no 
solo, principalmente em pastos. 
 
 
V 
 
Verminoses: Enfermidade causada pela presença de vermes no organismo. 
 
Viroses: Nome genérico das doenças causadas por vírus. 
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Z 
 
Zoonoses: Doenças e infecções que são naturalmente transmitidas entre animais 
vertebrados e os humanos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO (Quais as principais doenças de interesse de 
estudo das professoras a partir do contexto de vivencia e entorno) 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  
 
 

Cara professora, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre concepções de 

professores relacionadas a conceitos em saúde pública. Sua opinião nesse sentido é muito 

importante. Desde já agradecemos sua colaboração. 

 

Dados Gerais: 

1. Tempo que atua como Professora: ___________________________________________ 

2. Formação acadêmica: ____________________________________________________ 

3. Atua em outra escola? Sim (      )   Não (     )  

      Se afirmativo qual a carga horária? __________________________________________ 

4. Nível de ensino que leciona: ________________________________________________ 

 

Responda as questões a seguir: 

1. O que você entende por Saúde Pública? 

 

 

2. Dê exemplos de algumas doenças que você conhece que esteja relacionada à saúde 

pública? 

 

 

3. Dentre as doenças que você citou, relacione-as aos seus transmissores. 

 

 

4. Dê exemplos de alguns parasitas que vocêH conhece que provocam doenças. 

 

 

5.  Na escola que você trabalha, mencione quais doenças são mais comuns entre os 

alunos. 
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6. Você pode citar alguma atividade realizada para abordar questões sobre saúde pública? 

 

 

 

7. Que dificuldades na sua opinião teria para abordar atividades sobre saúde pública na 

sua escola? 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e E
 

 
  
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
 

Pesquisadora: Ismenia Veronica Barbosa
 
Título da Pesquisa (Provisório): O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA NA CONSTRUÇÃO DE 

Educadora Infantil:  
 
Cara Professora, 
 

Gostaríamos de convidá

COMO ESTRATÉGIA NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS EM SAÚDE PÚBLICA COM 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO NATAL(RN)”, do projeto de 

mestrado da aluna Ismenia Ver

Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A aluna 

esta sendo orientada pela Prof.ª Dra. 

Márcia Gorette Lima da Silva.

O objetivo da pesquisa é o de propiciar a inclusão de temas sobre saúde pública (doenças) 

na prática de professoras da Educação Infantil em uma escola pública municipal da cidade do Natal 

por meio de atividades lúdicas.

A sua participação neste estudo e voluntária, sem fins lucrativos e/ou comerciais, sendo 

totalmente gratuito, sem riscos quer financeiros ou de saúde para sua pessoa. 

Gostaríamos de deixar claro que poderá recusar

durante o desenvolvimento desta pesquisa.

Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo

informações. 

Em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em 

contato com a responsável principal Ismenia Veronica Barbosa, número do celular (84) 9985

pelo e-mail ismenia.barboza@yahoo.com.br

Soares da Costa, número do telefone (84) 2153437 

Professora/Coorientadora Márcia Gorette Lima da Silva, número do telefone: (84) 32153828 

220/e-mail marciaglsilva@yahoo.com.br

Eu, Regina Lúcia da Costa Moura de Morais, RG 862.517, confirmo que a mestranda 

Veronica Barbosa , explicou-

alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este termo de 

consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar

desta pesquisa. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Ismenia Veronica Barbosa  

Título da Pesquisa (Provisório): O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA NA CONSTRUÇÃO DE 
CONCEITOS EM SAÚDE PÚBLICA COM PROFESSORAS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO NATAL

Gostaríamos de convidá-la a participar como voluntária da pesquisa intitulada “O LÚDICO 

COMO ESTRATÉGIA NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS EM SAÚDE PÚBLICA COM 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO NATAL(RN)”, do projeto de 

Ismenia Ver onica Barbosa , o qual faz parte do Programa de Pós

Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A aluna 

pela Prof.ª Dra. Ivaneide Alves Soares da Costa e pela coorientadora 

Márcia Gorette Lima da Silva. 

O objetivo da pesquisa é o de propiciar a inclusão de temas sobre saúde pública (doenças) 

na prática de professoras da Educação Infantil em uma escola pública municipal da cidade do Natal 

icas. 

A sua participação neste estudo e voluntária, sem fins lucrativos e/ou comerciais, sendo 

totalmente gratuito, sem riscos quer financeiros ou de saúde para sua pessoa. 

Gostaríamos de deixar claro que poderá recusar-se a participar ou retirar seu cons

durante o desenvolvimento desta pesquisa. 

Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores 

Em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em 

responsável principal Ismenia Veronica Barbosa, número do celular (84) 9985

ismenia.barboza@yahoo.com.br ou através da Professora/Orientadora Ivaneide Alves 

Soares da Costa, número do telefone (84) 2153437 - Ramal: 207/e-mails iasoares@

Professora/Coorientadora Márcia Gorette Lima da Silva, número do telefone: (84) 32153828 

marciaglsilva@yahoo.com.br.  

Eu, Regina Lúcia da Costa Moura de Morais, RG 862.517, confirmo que a mestranda 

-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As 

alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este termo de 

consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar

Natal/RN, 09 de setembro de 2009. 
 
                                         

CPF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título da Pesquisa (Provisório): O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA NA CONSTRUÇÃO DE 
CONCEITOS EM SAÚDE PÚBLICA COM PROFESSORAS 

IL NO MUNICÍPIO DO NATAL (RN). 

la a participar como voluntária da pesquisa intitulada “O LÚDICO 

COMO ESTRATÉGIA NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS EM SAÚDE PÚBLICA COM 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO NATAL(RN)”, do projeto de 

, o qual faz parte do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A aluna 

Ivaneide Alves Soares da Costa e pela coorientadora Prof.ª Dra. 

O objetivo da pesquisa é o de propiciar a inclusão de temas sobre saúde pública (doenças) 

na prática de professoras da Educação Infantil em uma escola pública municipal da cidade do Natal 

A sua participação neste estudo e voluntária, sem fins lucrativos e/ou comerciais, sendo 

totalmente gratuito, sem riscos quer financeiros ou de saúde para sua pessoa.  

se a participar ou retirar seu consentimento 

nos à disposição para maiores 

Em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em 

responsável principal Ismenia Veronica Barbosa, número do celular (84) 9985-1569 ou 

ou através da Professora/Orientadora Ivaneide Alves 

iasoares@cb.ufrn.br  e da 

Professora/Coorientadora Márcia Gorette Lima da Silva, número do telefone: (84) 32153828 - Ramal: 

Eu, Regina Lúcia da Costa Moura de Morais, RG 862.517, confirmo que a mestranda Ismenia 

me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As 

alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este termo de 

consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar como voluntária 
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APÊNDICE C – Sequência Didática 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

Tema: Doenças de Saúde Pública 
 
Objetivo Geral 
 

• Compreender conceitos de doença de saúde pública. 
 
Conteúdos de Aprendizagem 
 

1. Conceituais  
 

• Doenças Viróticas (dengue, influenza A (H1N1), rotavirose, hepatite A). 
• Parasitoses Intestinais (ascaridíase, trichuríase, enterobíase, 

ancilostomíase, teníase, amebíase e giardíase). 
• Ectoparasitoses (escabiose, pediculose e tungíase). 

 
 
2. Procedimentais 
 

• Ler e discutir artigos e cartilhas. 
• Elaborar histórias infantis. 
• Ilustrar histórias infantis. 
• Criar músicas para as histórias. 

 
3. Atitudinais 
 

• Interesse e envolvimento nas atividades. 
• Respeito pelo grupo. 

 
 
Sequência de Ensino e Aprendizagem 
 

1. Levantamento dos conhecimentos prévios das professoras sobre o que elas 
compreendiam sobre doenças de saúde pública e se sabiam exemplos. 

2. Apresentação da aula em PowerPoint sobre doenças de saúde pública. 
3. Leitura individual de cartilhas sobre o tema estudado (uma doença em cada 

aula). 
4. Discussão no grande grupo sobre o tema estudado. 
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5. Leitura individual e compartilhada sobre o tema estudado com posterior 
discussão. 

6. Elaboração das histórias infantis individual e em grupo envolvendo os temas 
estudados (doenças de saúde pública). 

7. Ilustração das histórias infantis individual e em grupo. 
8. Criação de músicas individual e em grupo. 
 
Recursos Didáticos 
 
1. Multimídia. 
2. Cartilhas. 
3. Artigos científicos. 
4. Vídeos do Ministério da Saúde. 
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APÊNDICE D – Produto Final – E-BOOK 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Mapa de Distribuição das Comunidades Carentes da Cidade do 
Natal/RN, por Distrito Sanitário – 2009 
 
 

Mapa 1 – Distribuição das Comunidades Carentes da Cidade do Natal/RN, por 
Distrito Sanitário – 2009  

  

 
 

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (NATAL, 2009). 
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ANEXO B – Mapa do Distrito Sanitário Oeste e do bairro de Felipe Camarão, 
Natal/RN 
 

 
Mapa 2 – Distrito Sanitário Oeste e do bairro de Felipe Camarão, Natal/RN 

 

 
 

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (NATAL, 2009). 
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ANEXO C – Número de Casos Notificados por Agravos-SINAN, 2009 
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ANEXO D – Portaria nº. 104, de 25 de janeiro de 2011 
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Fonte: (BRASIL, 2011) 
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ANEXO E – Mapa das Regiões Administrativas da Cidade do Natal/RN 

 

Mapa 3 – Regiões Administrativas da Cidade do Natal/RN 
 

 

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (NATAL, 2009). 
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ANEXO F – Relatório elaborado pelas docentes do Centro Municipal de Educação 

do Projeto Além dos Muros da Escola . 

  

Baseando-se no trabalho desenvolvido pela pesquisadora, as professoras do 

Centro Municipal de Educação Infantil, desenvolveram um projeto de investigação 

envolvendo três outros CMEIs, com a finalidade de buscar saber sobre os 

conhecimentos das professoras com relação aos conceitos de saúde pública. 

Os CMEIs pesquisados estão situados na Zona Oeste da cidade do Natal/RN, 

funcionam em prédios próprios e locados, prestando atendimento a duzentos e 

quarenta e seis crianças, oriundas da própria comunidade. As crianças estão 

organizadas em turmas caracterizadas por níveis I, II e III em período integral, nos 

horários das 7h às 17h. Os CMEIs dispõem de 21 educadoras infantis, 21 monitoras 

e é administrado por três gestoras e três coordenadoras.   

O projeto sobre contação de histórias com temas de saúde pública seria 

então desenvolvido por um grupo de contadoras de histórias, intitulado “Contar, 

Encantar e Formar: a contação de história como alte rnativa para a construção 

de conceitos em Saúde Pública na Educação Infantil ”. 

As professoras realizaram um levantamento das concepções de outros 

docentes de três CMEIs sobre a forma de abordagem dos temas sobre saúde 

pública.  

Para este fim, foi elaborado um questionário (APÊNDICE A), como 

instrumento de investigação já citado anteriormente neste texto. Além desse 

procedimento, um projeto sobre contação de histórias seria desenvolvido, 

envolvendo o lúdico como estratégia apenas em um CMEI, cujo critério de seleção 

foi aquele que apresentasse maiores problemas relacionados à saúde pública. 

As questões de estudo para responder ao objetivo da pesquisa “Identificar 

quais os problemas que acometiam os CMEIs e também aqueles relacionados à 

saúde pública”, foram: 

• quais doenças mais comuns que acometiam as crianças desses centros 

infantis?  

• Quais são as condições estruturais da escola?  

•  Como era a relação dessas crianças com o espaço desse ambiente 

escolar, por exemplo: a água utilizada, o uso da caixa de areia, a presença de 
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animais no ambiente escolar e como era estabelecida a relação entre a 

escola e a família.  

Para a realização da pesquisa, houve um encontro com as equipes gestoras 

dos CMEIs (três centros) com o objetivo de explicar a realização do trabalho e como 

ocorreria a pesquisa, sendo esclarecido o critério de seleção do Centro Municipal de 

Educação Infantil em que se desenvolveria o projeto de contação de histórias.  

Os encontros nos CMEIs, após aplicação do questionário e a sua análise, 

ocorreram com o objetivo de apresentar à equipe pedagógica e professoras desses 

centros os resultados dos questionários e informar qual centro foi selecionado para o 

trabalho sobre contação de histórias cujo critério de seleção já foi mencionado 

anteriormente. 

Deixou-se claro para as gestoras que os CMEIs os quais não fossem 

contemplados para a segunda etapa do trabalho, sobre contação de histórias, 

seriam informados dos resultados do questionário por meio de uma apresentação 

oral e a entrega de um relatório com a sugestão de ser enviado aos órgãos 

competentes, para conhecimento e pudessem tomar as devidas providências 

necessárias para a resolução do problema.  

No que se refere aos CMEIs pesquisados, a seguir apresentaremos os 

resultados obtidos nos questionários. 

Os resultados obtidos nos questionários aplicados nos CMEIs foram: 

  

Quadro 2 – Relação aos cuidados com a água utilizada na escola 

CMEI Uso de água filtrada 
 

Uso de água da CAERN* 
 

A Merenda Demais utilizações da comunidade escolar 
B Comunidade escolar Demais utilizações da comunidade escolar 
C Comunidade escolar Demais utilizações da comunidade escolar 

 

Legenda: *Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte 
 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 



147 
 

 
 

Quadro 3 – Relação ao descanso dos alunos 
 

CMEI Situação Encontrada 

A 
O descanso das crianças é feito na própria sala de aula. Esse 
espaço não é arejado e as crianças são organizadas em 
colchonetes que ficam muito próximos uns dos outros. 

B 

O descanso de algumas crianças é feito em um espaço adequado, 
porém as outras são organizadas na própria sala de aula em 
colchonetes distribuídos muito próximos uns dos outros, pelo fato 
de o primeiro espaço não ser suficiente para acomodar todas as 
crianças. 

C 
O descanso das crianças é feito na própria sala de aula. Esse 
espaço não é arejado e as crianças são organizadas em 
colchonetes que ficam muito próximos uns dos outros. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Quadro 4 – O contato das crianças com o espaço externo da escola 
 

CMEI Situação Encontrada 

A Foi relatada a presença de animais como: gatos, cães, pássaros e coelhos. 
As crianças tinham pouco contato com areia e não há caixa de areia. 

B Foi relatada a presença de animais como: formigas, ratos e marimbondos e 
as crianças frequentavam diariamente a areia. 

C Foi relatada que não havia a presença de animais e as crianças 
frequentemente tinham contato com a areia do espaço da escola. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Gráfico 5 – As doenças mais comuns que acometem as crianças 
 

 
Fonte: Autoria própria 

0 1 2 3

Tungíase (Bicho-de-pé)

Pediculose 

Micose (frieira)

Gripe comum

Escabiose (Sarna)

Ascaridíase

Amebíase

CMEI A CMEI B CMEI C
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Quadro 5 – As doenças que acometem as crianças ao mesmo tempo 
 

CMEI Situação Encontrada 

A As doenças que mais acometem as crianças ao mesmo tempo são: gripe 
comum, pediculose, escabiose, micose (frieira) e tungíase  
(bicho-de-pé). 

B As doenças que mais acometem as crianças ao mesmo tempo são: gripe 
comum, escabiose, pediculose e ascaridíase. 

C As doenças que mais acometem as crianças ao mesmo tempo são: gripe 
comum, escabiose, pediculose, ascaridíase e doenças da pele (não 
identificada). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 6 – Quais os trabalhos preventivos são realizados em sala de aula sobre 
temas de saúde pública 

CMEI Situação Encontrada 

A O trabalho de prevenção é realizado durante os procedimentos com relação 
à saúde bucal e corporal. 

B 
O trabalho de prevenção é realizado quando são desenvolvidos projetos 
sobre saúde e meio ambiente, além dos momentos de rotina como: higiene 
corporal e bucal, orientação sobre os cuidados que se deve ter com objetos 
de uso pessoal. 

C O trabalho de prevenção é realizado nos momentos de higiene corporal, na 
hora de contação de histórias e na roda de conversação. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

Quadro 7 – Relação da interferência na aprendizagem das crianças quando se 
apresentam doentes, o que se percebe? 

 
CMEI Situação Encontrada 

A Percebe-se a falta de concentração das crianças, diminuição na interação 
com o grupo, irritabilidade, sonolência e apatia. 

B Percebe-se que a ausência das crianças é um indicativo que interfere na 
aprendizagem, além da falta de concentração, pouca interação com o grupo, 
a não conclusão das atividades e sonolência. 

C Selecionado para o desenvolvimento do trabalho “a contação de histórias” foi 
aquele que apresentou maiores problemas com relação à saúde pública, 
critério mencionado neste trabalho. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Essa pesquisa mostrou às participantes a importância de se conhecer o 

contexto no qual estão envolvidas além de ter-lhes permitido a ampliação e 

construção de conceitos sobre saúde pública. 

 Outro ponto forte dessa pesquisa foi o desconhecimento das professoras 

pesquisadas sobre doenças tão comuns e apresentarem resistência para responder 

ao questionário. 

 Em seus relatos orais, quando reunimos os grupos para compartilhar esta 

nova experiência, as professoras relataram que além de não terem conhecimento 

sobre doenças de saúde pública, também não conheciam os órgãos responsáveis 

para resolver questões dessa natureza. 

 Acreditamos que o grupo hoje, embora não tenha sido possível ainda a 

realização da contação de histórias nos centros de educação infantil, seja um 

disseminador dos conhecimentos construídos e que os utilizarão em suas vidas 

docentes. Além de terem um olhar na sua prática como um professor pesquisador, 

aquele que está pronto para buscar meios de melhorar a sua prática, considerando o 

aluno como aquele que sempre está apto a aprender, desde que seja considerado o 

seu contexto de vivência. 

Segundo as professoras participantes, hoje, o olhar em seu cotidiano escolar 

é outro, pois observam seu entorno com objetivos intencionais e sempre buscando 

elaborar estratégias para resolver problemas que estejam no contexto escolar. 

Os três centros de Educação Infantil se apresentaram praticamente com os 

mesmos problemas, porém, no CMEI C, as dificuldades tinham uma maior 

prevalência. 

 Segundo as professoras participantes, hoje, o olhar em seu cotidiano escolar 

é outro, pois observam seu entorno com objetivos intencionais e sempre buscando 

elaborar estratégias para resolver problemas que estejam no contexto escolar. 
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 ANEXO F – Questionário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA 
 

Cara professora, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre 
abordagem de temas em saúde pública. Sua opinião nesse sentido é muito 
importante. Desde já agradecemos sua colaboração. 
 

1. CMEI (nome):______ __________________________________________ 

2. Período que fica na escola:        (          ) Parcial                    (            ) Integral 

3. Prepara Merenda?  (            ) Sim                (          ) Não 

4. Dentre as doenças relacionadas abaixo, assinale aquelas que são mais 

comuns entre alunos da sua sala de aula. 

(      ) Dengue                                 (       ) Influenza-A                          (  ) Pediculose (        ) Hepatite-A 

(  ) Tungíase                               (  ) bicho geográfico (      ) Frieira                          (        ) Giardíase 

(   ) Teníase                              (   ) Oxiuríase   (     ) Amarelão 
( ) 

Esquistossomose 

(  )  Amebíase             (     ) Ascaridíase                          (  ) Escabiose (     ) Gripe Comum 

Dentre as doenças citadas acima, cite aquelas que você não conhece:  

_________________________________________________________________ 

5. Dentre as doenças que você relacionou na questão 1, quais delas acomete 
seus alunos ao mesmo tempo? 

(   ) Dengue                                 (     ) Influenza-A                          (    ) Pediculose (      ) Hepatite-A 

(   ) Tungíase           (  ) bicho geográfico (        ) Frieira                          (        ) Giardíase 

(  ) Teníase                              (       ) Oxiuríase   (       ) Amarelão 
(  ) 

Esquistossomose 

(  )  Amebíase                             (      ) Ascaridíase                          (        ) Escabiose (  ) Gripe Comum 

Com qual frequência?__________________________________________________ 

6. A água que é consumida no CMEI pela comunidade escolar é: 

(      ) filtrada            (         ) fervida    (        ) direto da torneira         (       ) mineral 
 
7. Ao escovar os dentes no CMEI, as crianças fazem uso: 
 
(   ) da água direto da rua (    ) água filtrada  (    ) água mineral  (    ) água de poço 

 
(   ) água de cisterna          (     ) água da caixa   (    ) água de outro local 
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8. A água utilizada para fazer a merenda da escola é: 
 
(     ) água direto da rua   (     ) água filtrada   (    ) água mineral     (    ) água de poço 

 
(      ) água de cisterna             (        ) água da caixa       (        ) água de outro local 

9. Em que espaço ocorre à acomodação das crianças para o descanso: 
 
(       ) na biblioteca            (     ) na sala adequada para descanso 
 
(       ) na sala de aula        Em outros (Citar) : _______________________________ 
 
10. Como as crianças são acomodadas para o descanso nesse espaço: 
 
(    ) em colchonetes        (    ) ficam muito juntas      (    ) espaço não arejado 
 
(     ) diretamente no chão        (    ) o espaço é arejado 
 
11.  As crianças utilizam à caixa de areia e/ou parque para as suas atividades 
diárias? 
(        ) sim            (        ) não 
 
12. No CMEI existem projetos voltados para a prevenção de doenças? 
(          ) Sim               (          ) Não 
Se sim, quais? 
___________________________________________________________________ 

13.  Como você percebe a atenção da família diante de seu filho doente. 

(    ) Leva a criança ao médico 

(    ) Comunica a escola que a criança está doente e precisa de cuidados especiais. 

(    ) Não demonstrar interesse. 

14. Em sua opinião o que pode contribuir para a provável proliferação de doenças 

rotineiras entre alunos do CMEI? 

___________________________________________________________________ 

15.  As crianças faltam à escola por problemas de saúde? 

(          ) Sim               (          ) Não 
 
Se sim, especifique as doenças mais freqüentes 
___________________________________________________________________ 

16. Em sua opinião, os problemas de saúde apresentados pelos alunos interferem 
na sua presença em sala de aula? 
(           ) Sim               (           ) Não 
Justifique: 
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17. Em sua opinião, os problemas de saúde apresentados pelos alunos interferem 

na sua presença em sala de aula?          

18. (             ) Sim               (           ) Não 

Justifique: 
___________________________________________________________________ 

19. Você trabalha a conduta preventiva em sala de aula? 

(        ) Sim               (       ) Não 
 
Exemplifique: 
___________________________________________________________________ 

20. Dentro do planejamento existe a preocupação de se trabalhar hábitos de 
higiene e a prevenção de doenças? 

(        ) Sim               (       ) Não 
Se sim, quais? 
 
21. As crianças têm contato com areia na escola? 

(        ) Sim               (       ) Não 
Se sim, com que frequência? 
 
22. A areia e tratada? 

(           ) Sim               (           ) Não            (           ) Não sabe 
Se sim, com que frequência? 
 
23. Nesse espaço de recreação (parque, caixa de areia etc), você observou a 

presença de algum animal? 

(        ) Sim               (       ) Não 
Se sim, quais? 
 

(       ) Cão (         ) Patos (       ) Morcegos (       ) Pássaros 
(       ) Sagüi (         ) Gansos (       ) Sapo (       ) Coelhos 
(       ) Galinhas (         ) Macacos (       ) Ratos (       ) Tartarugas 
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ANEXO G – Termo de autorização de uso da trilha sonora 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NAT URAIS E MATEMÁTICA 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE TRILHA SONORA 
 
Eu, abaixo assinado, na qualidade de titular dos direitos autorais da música (música e letra) 

relacionada abaixo, autorizo a aluna do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-UFRN, Ismenia Verônica Barbosa , portadora do RG 660.144 – SSP/RN e CPF 

406.510.454-87, a utilizar a música de minha autoria como trilha sonora no material 

desenvolvido no produto da Dissertação de Mestrado intitulada “A ABORDAGEM DE 

TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA COM PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR 

MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS”, que ficará disponível para o público (professores e 

alunos) utilizar sem fins lucrativos.  

Na condição de autora cujo uso ora é cedido, a aluna Ismenia Veronica Barbosa do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, poderá dispor livremente da música e 

letra abaixo listada a título gratuito, inclusive estando autorizada a ceder sua exibição a 

terceiros, não cabendo a mim qualquer direito e/ou remuneração, a qualquer tempo e título.  

Música com direito de utilização cedido: O PIOLHO.  

 

Cd: A Caixa de Música de Bia , realização: Angelus Produções Artísticas , 1996.  

Nome: Beatriz Martini Bedran (artístico: Bia Bedran)  

RG.: 05 505 490-2 e CPF: 425.661.267- 04  

E-mail: biabedran@gmail.com  

Telefone: (21) 8508-1104  

Rio de Janeiro/RJ, 22 de setembro de 2011.  

CPF: 425.661.267- 04 

Rio de Janeiro/RJ, 22 de setembro de 2011. 
 

 

CPF: 425.661.267-04 
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ANEXO H – Termo de autorização de uso de trilha sonora o mosquito para a história 
“se não cuidar, o mosquito vai pegar” 

 
 

  




