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O projeto Nossas crianças: 
janelas de oportunidades 

 
Para uma criança desenvolver-se 

de maneira saudável, é preciso que 
comecemos a cuidar dela mesmo antes 
de seu nascimento, durante a gravidez. 
A família, os profissionais de saúde, os 
educadores, toda a comunidade, são 
muito importantes na vida dessa criança 
porque compartilham esses cuidados. 

As habilidades infantis estão à 
espera de condições favoráveis para se 
desenvolver. É importante abrirmos 
essas janelas de oportunidades através 
do olhar atento, do acolhimento, do 
afeto, do estimulo, do encorajamento e 
do apoio da família e de todos que a 
cercam. 

Entendendo que há necessidade 
de desenhar um projeto que defina as 
competências para o cuidado da criança 
de 0 a 6 anos, tendo claro as co-
responsabilidades, direitos e deveres da 
família, estado e sociedade, o Programa 
de Saúde da Família (PSF) do 
Município de São Paulo propôs a 
realização do Projeto Nossas crianças: 
janelas de oportunidades. Com o 
apoio do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), convidou 
instituições voltadas para a criança e 
sua família, a fim de construir ações 
direcionadas ao seu fortalecimento.  

Assim, constituiu-se um grupo de 
trabalho, com representantes das 
seguintes instituições: Associação 
Comunitária Monte Azul, CREN – 
Centro de Recuperação e Educação 
Nutricional, SMS COGest – Saúde da 
Pessoa com Deficiência, Escola de 
Enfermagem da USP e Pastoral da 
Criança. 

 

 
 

O Projeto tem como objetivo 
geral contribuir para o desenvolvimento 
integral e de qualidade das crianças do 
Município de São Paulo, mediante a 
qualificação das competências 
familiares, tendo as unidades  

 
 

e Equipes de Saúde da Família (ESF) 
como sujeitos multiplicadores dessa 
abordagem junto às famílias. 

Visando o alcance desse objetivo, o 
grupo de trabalho tem como tarefas: 

• Constituir parceria com os Distritos 
de Saúde a fim de garantir o envolve-
mento, a participação e a co-
responsabilidade com ações voltadas 
para o fortalecimento das competências 
familiares na promoção do 
desenvolvimento infantil. 

• Produzir material de apoio as ESF 
para a implementação de ações 
voltadas paira o fortalecimento das 
competências familiares na promoção 
do desenvolvimento infantil. 

A metodologia do Projeto 
sustenta-se em estratégias 
participativas que permitam a 
contribuição de todos os envolvidos, 
respeitando suas potencialidades e 
limites, de forma a garantir o objetivo 
maior que é estabelecer competências 
familiares para o cuidado das crianças 
de 0 a 6 anos. 

As metas, previstas até outubro 
de 2002, são: 

• Edição de um documento técnico 
para a Equipe de Saúde da Família, que 
contemple as competências das 
equipes e das famílias na promoção do 
desenvolvimento infantil. 

APRESENTAÇÃO 
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• Formação de uma rede de parceiros 
engajados no Projeto. 

 

Participação das equipes de 
saúde da família 

 

As equipes de saúde da família 
são, potencialmente, agentes 
multiplicadores deste projeto. Sua 
participação ativa no território permite 
conhecer a dinâmica das famílias e com 
elas interagir, podendo compartilhar e 
construir conjuntamente conhecimentos, 
habilidades e recursos para prover 
condições saudáveis ao 
desenvolvimento infantil. 

Neste sentido, são passos 
fundamentais:  

- Os encontros, o acolhimento e a 
escuta, a troca de experiências, a 
ampliação e a atualização de 
informações, a aproximação de 
saberes, as práticas e soluções 
conjuntas que favoreçam as famílias  se 
apropriarem de  suas competências no 
desenvolvimento infantil, e que são 
essenciais, únicas e singulares. 

- A compreensão dos diferentes 
fatores que influenciam o 
desenvolvimento infantil e, 
principalmente, que eles sempre dizem 
respeito às relações de cuidado que se 
estabelecem com as criam-nas, seja 
pelos pais, outros cuidadores, 
vizinhança ou nos diferentes equipa-
mentos sociais. 

- O estímulo às oportunidades de se 
desenvolver relações de apoio, atenção, 
afeto, comunicação, aprendizagem.  

- A valorização das pessoas 
envolvidas neste processo, facilitando 
reconhecer suas potencialidades, 
recursos pessoais e capacidade de 
intervenção na realidade. 

- O resgate e o fortalecimento da 
qualidade humana do trabalho em 

saúde, onde cada um possa se sentir 
responsável e atendido em suas 
necessidades de ser reconhecido, 
respeitado e valorizado em suas ações. 

- O desenvolvimento de ações 
resolutivas que potencializem o valor da 
diversidade de papéis sociais (mãe, pai, 
agente comunitário, profissional de 
saúde, educador…) para que cada um 
sinta necessidade e satisfação em 
participar com seu patrimônio, 
características e competências para 
uma melhor qualidade da vida humana. 
  

 
I Oficina  

 
Nossas crianças: janelas de 

oportunidades 
 

Assim, a I Oficina Nossas criam-
nas: janelas de oportunidades é um 
marco para nossa meta de construção 
de parceria com os Distritos de Saúde. 

Neste documento, reunimos os 
textos que subsidiaram as 
apresentações da Oficina, a fim de 
disponibilizá-los a todos os participantes 
e demais membros das equipes de 
saúde engajados no projeto.  
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Foram escolhidos onze Distritos de Saúde para esta fase do projeto em 
função de critérios de risco social. 
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I Oficina Nossas Crianças: janelas de oportunidades 
 
 

26 de abril de 2002 
 

Pathenon Central Towers Paulista 
 

São Paulo  - SP 
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I Oficina Nossas Crianças: janelas de 
oportunidades 

 
 

Textos Reunidos 

 
 

1. A Promoção da Saúde como eixo estruturante do Programa Saúde da 
Família  

Anna Maria Chiesa 
 

2. Anos 90. A década do Cérebro 
Salvador Soler 

 
3. A família e o seu contexto 
Gisela Maria B. Solymos e Maria Luisa P. Ventura Soares 

 
4. O desenvolvimento infantil e o cuidado da criança pela família 
Maria de La Ó Ramalho Veríssimo 
 
5. O Programa Saúde da Família e as Janelas de Oportunidades 
Iracema de Almeida Benevides 
 
6. Avaliação do Desenvolvimento: Encontros e Descobertas 
Lucila Faleiros Neves e Siomara Rolla Chen 
 
7. Nascer e Viver com Afeto: A bandeira dos voluntários da Pastoral da 

Criança 
Deusdedit Reis da Silva e Irmã Cecília Zannet 
 
8. Avaliação e Considerações sobre a I Oficina  
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

GÊNERO 
GERAÇÃO 

RAÇA 

QUALIDADE 

DE VIDA 

CLASSE/ 
 GRUPO 

PERFIS DE SAÚDE-DOENÇA 

 

O primeiro aspecto a ser destacado 
para compreensão da Promoção da Saúde é 
o conceito de saúde que embasa as 
propostas de intervenção nesta área. 
Apesar de já ter sido superada, pelo menos 
em termos conceituais, a idéia de que a 
saúde é um estado de ausência de doenças, 
ainda podemos perceber que, em diversas 
situações, a prática dos serviços volta-se 
prioritariamente para uma atuação curativa 
e pontual, reforçando tal idéia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para o desenvolvimento deste tema 
é fundamental recuperar o entendimento 
do processo saúde/doença como resultante 
de uma dada organização social, que será 
influenciado por diversos aspectos que 
caracterizam a inserção social dos 
indivíduos e grupos sociais. A figura 
abaixo representa esquematicamente tal 
afirmação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Promoção da Saúde como eixo estruturante do Programa de 
Saúde da Família 

 
Anna Maria Chiesa1 

 
 

A Promoção da Saúde como campo de conhecimentos e práticas 

 
° Texto elaborado para subsidiar as discussões do Seminário Estadual O Papel do Enfermeiro no PSF, realizado em São Paulo, 
9, 10, 11 de novembro de 2000. 
1 Enfermeira, Professora Doutora do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP 
 

Trata-se de uma concepção 
dinâmica  em  que saúde e  doença ao invés 
de serem pólos distintos e opostos, 
constituem-se em partes do mesmo 
fenômeno   e   intrinsicamente   articulados. 

Este entendimento está presente 
na definição de saúde formulada no bojo 
do movimento da reforma sanitária 
brasileira, que culminou com a 
proposição do Sistema Único de Saúde. 
 

Fonte: FONSECA, R.M.G.S.da (aula sobre Epidemiologia Social) 
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O artigo 196 da Constituição de 
1998 estabelece “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 a sua 
promoção, proteção e recuperação”. 

Fruto de quase uma década de lutas 
pela melhoria da saúde no país, que 
envolveram diversos segmentos da 
sociedade, como os movimentos populares 
de saúde, técnicos, sindicalistas, 
universidades e outros movimentos sociais; 
a proposta do SUS incorpora princípios e 
diretrizes que apontam para o 
compromisso do Estado em 
responsabilizar-se por promover as 
condições necessárias para a saúde dos 
cidadãos.  

Trata-se, pois, de uma política 
publica avançada e que contempla, além 
do direito à saúde, a participação da 
população na gestão dos serviços, a 
integralidade e a eqüidade das ações, como 
princípios norteadores. 

A concretização destes princípios 
requer, entre outros aspectos, a 
estruturação de um novo modelo 
assistencial, cujo foco da atenção não seja 
dirigido somente ao tratamento das 
doenças, mas contemple os determinantes 
das condições de saúde de uma dada 
população. Neste sentido, co-loca-se a 
proposta da Vigilância à Saúde, tomando-
se esta como um processo muito mais 
amplo e complexo para o enfrenta-mento 
dos inúmeros problemas e agravos que 
comprometem a qualidade de vida dos 
diferentes segmentos da população.  

Nesta perspectiva, qualidade de 
vida é entendida como a condição de 
existência relativa ao modo de viver em 
sociedade, articulando o momento 
histórico e a estruturação no cotidiano que 
está estreita-mente relacionada ao grau de 
liberdade social e à capacidade de usufruto 

das conquistas técnico-científicas pelos 
indivíduos e grupos sociais. 

Paralelamente às discussões 
travadas no cenário brasileiro, este debate 
sobre o conceito de saúde/doença e sobre a 
estruturação dos serviços de saúde, 
também esteve em foco em diversos 
países, sobretudo em decorrência da meta 
Saúde para Todos no ano 2000 da 
Organização Mundial da Saúde. Um dos 
aspectos centrais no encaminhamento desta 
Meta era o detalhamento e 
operacionalização do conceito de 
eqüidade, reconhecendo-se como 
fundamental a superação das iniqüidades e 
desigualdades sociais para a melhoria das 
condições de saúde das populações. 

A I Conferência Mundial de 
Promoção da Saúde ocorreu em 1986, na 
cidade de Ottawa, Canadá, tornando-se o 
principal marco de referência na 
constituição deste campo tendo contribuído 
para ampliar as discussões sobre os 
determinantes da saúde e o objeto de ação 
de suas práticas. Desde então, o 
movimento da Promoção à Saúde vem 
concretizando este ideário ao enfatizar 
fatores sociais, econômicos e ambientais 
como determinantes da saúde.  

Na ocasião, a Promoção à Saúde foi 
conceituada como “processo de 
capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria da sua qualidade de vida e 
saúde, incluindo uma maior participação 
no controle deste processo” (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 1996). Tal conceituação 
recoloca a população em uma posição 
bastante distinta da anterior, na medida em 
que deixa de ser somente o alvo dos 
programas e passa a assumir uma posição 
na definição dos problemas a serem 
enfrentados. Amplia-se a concepção de 
saúde referindo-a aos seus determinantes e 
também a possibilidade de intervenções, 
que extrapolam o setor saúde. Os campos 
de ação definidos na Carta de Ottawa 
incluem cinco eixos de atuação, quais 
sejam: 
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1. A elaboração e implementação de 

políticas públicas saudáveis,  

2. A criação de ambientes favoráveis à 
saúde,  

3. O reforço para a ação comunitária,  

4. O desenvolvimento de habilidades 
pessoais,   

5. A reorientação  dos sistemas e serviços 
de saúde. 

Em 1988, na Conferência realizada em 
Adelaide, Austrália, as discussões 
centraram-se no tema das Políticas 
Públicas Saudáveis, reforçando o 
entendimento da saúde como um direito 
humano fundamental e um sólido 
investimento social. Para o fortalecimento 
das políticas públicas saudáveis, foi 
evidenciada a necessidade de ampliar o 
interesse e a preocupação de diferentes 
setores no sentido de criar ambientes 
favoráveis para a vida. Nestas discussões, 
ainda, foi destacado o conceito de 
eqüidade, como meta para que a superação 
das desigualdades decorrentes da inserção 
social desigual. Já naquele momento foi 
destacada a importância do 
desenvolvimento de parcerias com vistas a 
ações intersetoriais capazes de causar 
impacto sobre as condições geradoras de 
saúde. 

Em 1991, foi realizada a III 
Conferência Internacional de Promoção à 
Saúde, em Sundsvall, na Suécia, que 
contribuiu para a melhor caracterização do 
campo de ação relacionado aos ambientes 
saudáveis. As discussões realizadas vieram 
incorporar as dimensões sociais, 
econômicas, políticas e culturais, além dos 
aspectos físicos e naturais ao conceito de 
ambiente. 

No contexto da América Latina foi 
realizada, em 1992, uma Conferência 
Internacional de Promoção à Saúde, em 
Santa-fé de Bogotá, Colômbia, com a 
participação de representantes de vários 
países latino-americanos, onde foi 

discutida principalmente a adequação da 
incorporação dos conceitos do novo 
paradigma da Promoção à Saúde no 
contexto do continente latino-americano. 
Nesta reunião foi destacada a importância 
dos determinantes sociais sobre a saúde 
dos povos propondo que o conceito de 
Promoção à saúde incorporasse a tarefa de 
“transformar as relações excludentes, 
conciliando interesses econômicos e 
propósitos sociais de bem estar social” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). A 
realização da Conferência no contexto 
latino-americano contribuiu para destacar o 
contingente de pessoas vivendo em 
condições de miséria, decorrentes de um 
modelo econômico excludente que 
constitui uma séria barreira aos propósitos 
das ações de Promoção à Saúde. Recupera-
se, assim, a importância da eqüidade social 
e da solidariedade para o alcance do 
objetivo maior de atuar sobre os 
determinantes de saúde. 

Em 1997, em Jacarta, Indonésia, 
ocorreu a IV Conferência Internacional de 
Promoção à Saúde. Foi à primeira vez que 
um país asiático e em desenvolvimento, 
com problemas estruturais extremamente 
sérios, sediou este tipo de evento o que 
acabou por reforçar os propósitos anterior-
mente delineados para a Promoção à 
Saúde. Foi destacada a importância de 
formular ações concretas para alcançar os 
propósitos e de estabelecer uma articulação 
mundial para efetivá-las, dadas as 
condições desiguais vivenciadas pelos 
diferentes países. A “Aliança Global” 
proposta implica em um compromisso de 
reforçar as ações necessárias, dadas as 
especificidades de cada país, sem que isso 
signifique que os países sejam 
responsáveis únicos na  concretização das 
metas. 

A partir desta breve recuperação 
histórica acerca das Conferências 
Internacionais sobre a Promoção à Saúde, 
é possível visualizar importantes conceitos, 
definidos num curto período de 12 anos. 
Entretanto, os avanços conceituais não 
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Saúde, Doença e Enfermidade 

tiveram a repercussão esperada em termos 
de ações concretas.  

Apesar de serem encontrados 
muitos textos que propõem a capacitação 
da população no controle e/ou melhoria 
das condições de saúde, esse é um aspecto 
central no processo das mudanças 
necessárias, porém encontra-se ainda 
pouco consolidado em experiências 
concretas. Às intervenções educativas, 
deveriam ser incorporadas ações gerenciais 
e econômicas necessárias para a 
construção de sistemas sociais e políticas 
saudáveis. 

Vários autores (GREEN e KREUTER, 
1991; ROBERTSON e MINKLER, 1994; 
MENDES, 1990), identificam o 
conhecimento das necessidades sentidas 
pela população-alvo como o ponto de 
partida fundamental para a estruturação de 
programas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que estas configuram um aspecto 
subjetivo da realidade são necessários 
métodos específicos de abordagem dessa 
realidade, para que seja obtido êxito nos 
programas. Caso contrário, as políticas 
tornar-se-ão estéreis, com soluções 
tecnocráticas e voltadas para problemas 
inexistentes ou pouco importantes para a 
população a quem se destinam às ações, 
recolocando a população para uma 
situação de protagonista, mais do que 
simplesmente alvo das políticas.  

Nesta perspectiva, é interessante 
recuperar o esquema apresentado por 
LABONTE sobre as interfaces objetivas e 
subjetivas relacionadas à saúde e à doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saúde 

Doença 

Enfermidade 

A 

B 

C D 

A: Sensação de mal estar 

B: Problema detectado 
que justifica a 

sensação de mal estar 

C: Refere mal estar, 
tem uma patologia 

diagnosticada e 
sente-se doente 

D: Existe um problema 
diagnosticado, porém sente-
se bem ou com  saúde 
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Dimensões da Saúde e Bem Estar 

Um dos aspectos importantes a ser 
destacado na figura acima é o 
reconhecimento de uma dimensão 
subjetiva dos indivíduos acerca da sua 
situação de saúde, dificilmente captada 
somente a partir dos inquéritos 
epidemiológicos tradicionais. Apesar dos 
estudos quantitativos sobre mortalidade e 
morbidade serem fundamentais no 
reconhecimento dos perfis de saúde/doença 
de uma dada população, há que se 
desenvolver indicadores para mensurar os 
aspectos relacionados ao “bem estar” dos 
indivíduos ou a qualidade de vida almejada 
no coletivo em questão. O problema que se 
destaca ao analisar o esquema é o fato de 
que a Doença pode ser objetivamente 
mensurada através de recursos 
tecnológicos, cada vez mais precisos; 
enquanto a Saúde se constrói num espectro 
muito mais ampliado, impreciso e 
complexo.Com isso,atuar sobre os 
processos 

 

doentios já instalados, torna-se o foco 
principal das ações do setor saúde, e a 
Promoção da Saúde fica limitada às ações 
preventivas dos agravos mais importantes, 
reduzindo seu objeto de ação. 
Mais do que alvo somente do setor saúde, 
a qualidade de vida sofrerá modificações a 
partir da ação de diferentes instituições 
executoras de políticas públicas, sendo 
necessária, sempre, a leitura das 
necessidades de saúde numa população 
concreta. 

Vale resgatar as dimensões 
constitutivas de Saúde e Bem Estar 
apresentadas por LABONTE, adaptadas de 
BLAXTER (1990). 

 
 

Energia Vital 

Vida 
Comunitária 

Projeto de 
Vida 

Habilidades 
para fazer o 
   desejado 

Ter contro- 
   le sobre 
     a vida 

Física 

Mental 

Social 

Relações  
  sociais 
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No esquema acima, evidencia-se a 
interface entre as categorias apresentadas, 
destacando-se a estreita relação entre: 
• a necessidade de se ter um grau de 
vitalidade física aliada a uma participação 
junto a grupos ou associações comunitárias 
para usufruir de boas relações pessoais e 
sociais. 

• A necessidade de se ter um grau de 
vitalidade física aliada a um projeto de 
vida para reconhecer e praticar o que se 
gosta 

• A necessidade de um projeto de 
vida aliado à convivência com familiares, 
amigos ou participação comunitária  para 
que se tenha o sentido de controle sobre a 
vida e sobre as condições de vida. 

A análise do esquema apresentado 
poderá nos auxiliar na reformulação dos 
serviços de saúde, no planejamento de 
ações voltadas para a promoção da saúde e 
não somente na ausência de doenças. 

O componente comunitário neste 
esquema tem uma importância muito 
grande e é o aspecto que pode auxiliar na 
mudança de enfoque. 

Um dos aspectos de extrema 
importância para a construção do novo 
modelo é o engajamento da população nas 
decisões sobre a operacionalização das 
ações de saúde. A participação efetiva 
baseia-se numa cidadania ativa e numa 
ruptura com as resistências 
tecnoburocráticas, e, principal-mente, em 
uma vontade política dos que ocupam 
cargos públicos de abrir espaços onde se 
possa questionar a ordem estabelecida e 
garantir a incorporação de grupos, de 
interesses e de valores culturais deferentes, 
potencializando a concretização de 
mudanças. Para isso, é necessário 
desenvolver mecanismos de comunicação 
que envolvam os técnicos e a população 
organizada, para que as informações se 
tornem acessíveis e possibilitem a maior 
participação. 

Neste sentido, a Promoção da Saúde se 
configura como o instrumento para 
capacitação dos indivíduos para aumentar 
o controle sobre os determinantes da saúde 
(WALLERSTEIN e BERNSTEIN, 1994). 

Segundo ROBERTSON e MINKLER - 
1994 ,  a  área   da   Promoção  da  saúde  

passou por mudanças importantes na 
última década, na medida em que 
incorporou os conceitos de 
“empowerment”, entendido como 
ampliação de poder ou fortalecimento e 
participação comunitária. Para estes 
autores, no entanto, incorporar tais 
conceitos significa superar a ênfase 
anteriormente dada aos estilos de vida e 
aprofundar na compreensão dos 
determinantes sociais que incidem sobre a 
saúde. O conceito de empowerment 
origina-se na psicologia social, no 
feminismo, na teologia da libertação e no 
ativismo social e pode ser considerado 
como um processo de desenvolvimento 
pessoal, interpessoal ou de ampliação do 
poder político. 

WALLERSTEIN (1994) propõe 
uma dimensão mais abrangente desse 
conceito na prática das ações em saúde, na 
qual os indivíduos possam ampliar o 
controle sobre suas vidas através da 
participação em grupos, visando 
transformações da realidade social e 
política. Com isso, há uma profunda 
distinção da abordagem tradicional 
centrada na mudança de comportamento 
individual, já que tais processos destacam 
a necessidade de contemplar a dimensão 
singular (relativa às situações individuais, 
englobando os aspectos objetivos e as 
subjetividades), a particular (relativa aos 
grupos sociais) e a estrutural (relativa à 
estrutura jurídica, política e ideológica) dos 
fenômenos em pauta.  

 

 

Bem 
Estar 

Relações  
  sociais 
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A Promoção da Saúde e o Programa de Saúde da Família 

Diferenças entre a abordagem centrada na doença e  
a perspectiva de empowerment 

 
 

 

Na perspectiva do empowerment, a 
prevenção dos agravos à saúde não é 
tratada isoladamente, e sim como uma 
meta a ser atingida com o desenvolvimento 
sustentado, a melhoria da qualidade de via 
e a justiça social. Na medida em que a 
exposição às condições de risco que geram 
os processos mórbidos não se dá de forma 
equânime entre os diferentes segmentos 
populacionais, torna-se fundamental 
conhecer as necessidades de saúde 
especificas dos grupos que compõem a 

população, enfatizando as ações coletivas 
além das intervenções individuais, e o 
trabalho intersetorial para atuar sobre as 
causas que levam aos problemas de saúde 
e não somente sobre as doenças. 

Esta concepção tem por base o 
entendimento de que os perfis 
epidemiológicos se diferenciam em função 
das condições de vida da população, 
assumindo também importância, a falta de 
controle que os indivíduos têm sobre suas 
vidas.  

 
 
 
 
 
 

 Ao recuperar alguns dos conceitos 
aqui apresentados pretendia-se ampliar as 
discussões sobre a reorganização dos ser-
viços de saúde, necessária para o fortalece-
mento do SUS, muito mais do que esgotar 
a temática sobre a Promoção da Saúde.  

 O Brasil é  um  país  com  grandes 
desigualdades    sociais    decorrentes    do 
modelo econômico excludente, sendo que 
nos últimos anos, poucas medidas efetivas 
têm sido implementadas para diminuir as 
iniqüidades sociais.  

Desigual- 
dades etno- 

culturais Desigual- 
dades de 
gênero 

Desigual- 
dades sócio- 
econômicas 

Doenças  
cardio- 

vasculares 

Doenças 
crônicas 

Estilos 
de vida 

    (Adaptado de LABONTE) 
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Neste cenário, a Promoção à Saúde, 
a exemplo de outros países que também 
albergam problemas estruturais 
semelhantes, tem à frente o desafio de 
transformar as relações sociais 
excludentes.  

No contexto brasileiro o campo da 
Promoção à Saúde é recente, ainda em 
expansão, porém com enorme potencial, 
dadas as demandas emergentes na década 
de 90 decorrentes da descentralização 
preconizada pelo SUS na Constituição de 
1988, que favoreceram o desenvolvimento 
de um movimento municipalista da Saúde 
e o fortalecimento da participação popular 
e o controle social da população nas 
questões de saúde (WESTPHAL, 1998).  

 Há que se investir na formação de 
profissionais para lidar com esse objeto 
ampliado, para aprimorar os instrumentos 
de reconhecimento da realidade local e 
buscar a aproximação intersetorial. 
Também se destaca a necessidade do 
desenvolvimento de processos educativos 
emancipatórios os quais constituir-se-ão 
como ações prioritárias do campo da 
Promoção à Saúde para lidar com as 
iniqüidades evidenciadas. 

 No entanto, com o Programa de 
Saúde da Família, é possível vislumbrar 
um potencial para operacionalizar várias 
dimensões apresentadas, que poderão ser 
objeto das discussões deste Seminário. 

 A primeira questão é a inserção no 
nível local, não da forma tradicional de 
atuar somente sobre uma dada demanda, 
que procura os serviços para   participar de 
uma ação programática ou mediante um 
problema   em curso.  Nesta   proposta,  os 

 

 

 

 

 
 

“Hoje, o que é federativo no nível 
mundial não é uma vontade de 
liberdade, mas de dominação, não 
é o desejo de cooperação, mas de 
competição, tudo isso exigindo um 
rígido esquema de organização que 
atravessa a vida humana. Com tais 
desígnios, o que globaliza falsifica, 
corrompe, desequilibra, destrói.” 
(SANTOS, 1994 ) 

 Um dos núcleos de resistência às 
conseqüências destrutivas desse 
processo é o espaço local que pode 
contribuir com o fortalecimento dos 
segmentos sociais que detém menor 
poder, pelo fato de constituir cenário do 
“acontecer solidário”. O aspecto central 
do espaço-local reside na diversidade 
de objetos presentes na sua constituição 
e nas relações estabelecidas entre os 
seus atores. Milton Santos classifica o 
cotidiano como uma “Quinta 
Dimensão” de interesse para a análise, 
com vistas ao enfrentamento dos 
problemas emergentes. 
 

“Em qualquer momento, o ponto 
de partida é a sociedade humana 
realizando-se. Essa realização dá-
se sobre uma base material: o 
espaço e seu uso, o tempo e seu 
uso; a materialidade e suas formas, 
as ações e suas feições”. 
(SANTOS, 1994) 

 

Conceber o território como espaço local e 
como pólo distinto da globalização, leva a 
descoberta   de  vários  aspectos  relevantes  

Na proposta de Saúde da Família, o 
território assume uma dimensão 
diferenciada que pode ser comparada às 
formulações de SANTOS (1994), segundo 
o  qual,  a  nova  ordem   mundial  impõe  a  

 

técnicos conhecem a população de uma 
forma muito mais ampliada, ou pelo menos 
têm informações que possibilitam 
reconhecer as condições de vida que 
anteriormente não se tinha. 

lógica  do  mercado  a todas as instâncias 
da vida, baseada na supremacia da 
competitividade que assume proporções 
assustadoras, na medida em que, para seus 
defensores, não deve ser regulada. A 
globalização tem sido um processo muito 
mais voltado para unificar do que para unir, 
não respeitando as condições históricas e 
reais de todos os envolvidos. 
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na reprodução social dos atores nele 
envolvidos. Em se tratando da relação 
estabelecida entre os indivíduos e a 
sociedade num dado território, 
compartilhamos da proposição de 
ARROYO (1995), de que a conquista da 
cidadania pode ter início na re-distribuição 
eqüitativa de instituições promotoras de 
serviços vinculados aos direitos 
inalienáveis do ser humano como a 
educação, a saúde, a moradia e o lazer. Os 
espaços que constituem os locais de 
moradia que deveriam contemplar tais 
serviços escondem imensas desigualdades, 
sobretudo nas grandes metrópoles, onde se 
evidenciam grandes extensões territoriais 
carentes desses serviços. 

 Segundo DOWBOR (1996), o 
processo de globalização da sociedade cria 
situações complexas e que se modificam 
rapidamente, exigindo ainda mais a 
participação dos atores sociais, sobretudo 
no que diz respeito aos problemas 
específicos, cujo enfrentamento é possível 
em instâncias mais próximas do cidadão. 
Se, por um lado, a cidade torna as relações 
humanas mais impessoais por outro, é onde 
se encontram grandes contingentes de 
pessoas vivendo sob condições mais 
homogêneas, o que possibilitaria o 
desenvolvimento de processos de 
organização capazes de reagir frente aos 
interesses de grupos específicos. Outro 
aspecto levantado pelo autor de extrema 
importância para trabalhos no âmbito do 
fortalecimento da participação comunitária, 
é a noção da solidariedade: 

 “A própria recuperação dos 
valores e reconstituição da dimensão 
ética do desenvolvimento exige que 
para o ser humano o outro volte a ser 
um ser humano, uma pessoa com os 
seus sorrisos e lágrimas. Este processo 
de reconhecimento do outro não se dá 
no anonimato. E o anonimato se 
ultrapassa no circuito de conhecidos, 
na comunidade”. (DOWBOR, 1996, 
p.71) 

 Não se trata de uma recuperação 
idealista do conceito de comunidade 
trançando uma perspectiva utópica no 
sentido de inatingível, de que seria uma 
solução para todos os males atuais. 
Tampouco se trata de uma nova 
aproximação junto ao espaço comunitário 
nos moldes do que ocorreu na década de 50 
sob a política de “desenvolvimento da 
comunidade”, conforme descreve 
AMMANN (1985), através da qual 
estabelecia-se uma relação de dominação 
cultural dos países centrais sobre os povos 
economicamente dependentes.  

 O desafio atual para subsidiar as 
ações comunitárias seria a aproximação 
com vistas ao desenvolvimento de 
trabalhos centrados na perspectiva da 
valorização do local, explorando as 
potencialidades da vivência solidária como 
base para o fortalecimento da identidade da 
cidadania. 

 Outro aspecto que merece ser 
destacado como potencial na estrutura do 
PSF é que com a delimitação da área para 
atuação, amplia-se a possibilidade de 
operacionalização das ações de Vigilância 
da Saúde tendo em vista o monitoramento 
dos perfis epidemiológicos identificados, 
sobretudo no tocante à avaliação das ações 
implementadas.  

 Essa questão pode reforçar a 
atuação intersetorial dado que o cenário de 
atuação da saúde, também contempla a 
atuação de outras instituições. 

 Segundo JUNQUEIRA (1998), o 
conceito de intersetorialidade surgiu como 
uma perspectiva de solução integrada dos 
problemas vividos pela população, 
decorrentes da incapacidade de superação 
pelas políticas setoriais fragmentadas. As 
mudanças necessárias incluem a 
aproximação dos responsáveis pelas 
diferentes instituições e a leitura das 
necessidades do coletivo:  

“Nessa lógica, a escola não se limita 
ao ensino. O serviço de saúde não se 
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limita ao atendimento das 
intercorrências ou ações preventivas. 
O ginásio de esporte não se limita a 
oferecer seu espaço e equipamentos. 
Cada serviço sediado numa dada 
comunidade compõe uma rede de 
ação social. Essa rede deve articular-
se para identificar os problemas e 
encaminhar soluções integradas” 
(JUN-QUEIRA, 1998). 

 O fortalecimento da ação inter-
setorial, no entanto, esbarra em condições 
políticas propícias pois é fundamental a 
revisão do papel das instituições 
promotoras de políticas públicas tendo em 
vista a promoção da eqüidade e a 
integralidade no atendimento ao cidadão. 

 Finalmente, o último aspecto que 
merece ser destacado é o encaminhamento 
da participação comunitária. Conforme 
ressaltado anteriormente, este é um dos 
elementos fundamentais na construção do 
novo modelo. O potencial que merecer ser 
analisado no PSF é o fato de contar com 
um grande contingente de “elementos da 
comunidade” na equipe.  

 Os Agentes Comunitários de Saúde 
poderiam contribuir para desencadear um 
processo de envolvimento das lideranças 
locais na discussão sobre os problemas de 
saúde e seus determinantes sociais, dado 
que integram as regiões de atuação das 
equipes. 

 O que se coloca é explorar mais o 
pólo de agente comunitário e menos o 
agente de saúde, dado que nesta última 
perspectiva este pode construir sua 
identidade como um “pseudoprofissional 
de saúde”, voltando-se também para 
desenvolver ações centradas na doença, 
distanciando a equipe e população da busca 
de enfrentar as condições geradoras dos 
problemas de saúde identificados na região.  
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
ANOS 90, A DÉCADA DO CÉREBRO 

 
 

... ou a revolução 
dos microscópios eletrônicos, 

tomógrafos, ressonância magnética e 
de resultados de projetos no mundo 

todo na compreensão do 
desenvolvimento infantil ... 

 
 
 
 

 
Desenvolvimento do Cérebro 

 
• Cérebro 100 bilhões de células - Quando uma criança nasce, ela terá 100 bilhões de 
células cerebrais. Estas células não estão conectadas em redes como estarão quando o cérebro 
estiver maduro. 
 
• Desenvolvimento rápido de sinapses nos primeiros anos - No nascimento a criança já 
tem a maior parte das células cerebrais, ou neurônios, que ela precisará para o resto de sua vida, 
mas estas células cerebrais ainda não estão ligadas com a complexa rede que se precisa para o 
maduro pensamento como processo que existirá na vida dos seres humanos. Nos primeiros 
anos as células cerebrais formarão conexões – sinapses – rapidamente. Uma simples célula 
cerebral pode se conectar com outras 15.000 células.  
 
• Aos três anos, o dobro da conexão de um adulto - Na idade de três anos, o cérebro da 
criança formou em torno de um quadrilhão de conexões, isto é, duas vezes a quantidade que 
tem o adulto. O cérebro da criança ficará superdenso até o final da primeira década de vida.  
 
• Segunda década, conexões perdidas - A partir de 11 anos, o cérebro começa a se 
desfazer de grupos de conexões extras, trilhões delas. Ficam e se fortalecem as conexões que 
foram usadas repetidamente nos primeiros anos. As que não foram usadas suficientemente são 
perdidas. As conexões restantes se fortalecem e são melhor organizadas para o aprendizado de 
conceitos mais difíceis e habilidades que o jovem adulto precisa dominar.  
 
• Determinismo genético vencido - Até 20 anos atrás os cientistas acreditavam que os 
genes com os quais nascemos apresentavam a estrutura do nosso cérebro completamente 
determinada. 
 
• Cérebro sem estímulos, menor que o normal - Cientistas do Baylor College of 
Medicine encontraram que crianças que não brincam muito ou raramente são tocadas 
desenvolvem cérebros 20% a 30 % menores do que o normal para a sua idade. 
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• Janela de oportunidades - Muitos cientistas acreditam que, nos primeiros anos da 
infância, há um determinado número de períodos críticos e de sensibilidade, ou janelas de 
oportunidades, quando o cérebro demanda um certo tipo de estímulo, para criar ou estabilizar 
algumas estruturas duradouras. 
 
• Depois, só com muito esforço, ou nunca mais - Como janela de oportunidades, por 
exemplo, a habilidade para aprender uma segunda língua é maior entre o nascimento e a idade 
de seis anos. A partir daí vai para um inexorável declínio. Adultos conseguem aprender novas 
línguas, mas normalmente após um grande esforço.  
 
• Determinismo genético vencido - Até 20 anos atrás os cientistas acreditavam que os 
genes com os quais nascemos apresentavam a estrutura do nosso cérebro completamente 
determinada. 
 
• Cérebro sem estímulos, menos que o normal - Cientistas do Baylor College of 
Medicine encontraram que crianças que não brincam muito ou raramente são tocadas 
desenvolvem cérebros 20% a 30 % menores do que o normal para a sua idade. 
 
 
 

Desenvolvimento do Cérebro 
JANELAS DE OPORTUNIDADE, POR EXEMPLO: ASPECTO 

 
Período crítico, ou janela de oportunidade para 

se desenvolver a visão até 
Até alguns meses após o 

nascimento 
Potencial do vocabulário é determinado por 

palavras filtradas antes da idade de 
3 anos 

As bases neurológicas para a matemática e 
lógica são assentadas antes de 

4 anos 

A estabilidade emocional é grandemente afetada 
em como o cérebro se desenvolve nos primeiros 

2 anos 

 
O cérebro tem um imenso poder, na infância, de transferir funções de uma área para 

outra, o que dificilmente acontece com um adulto. O cérebro de uma criança pesa, em média, 
13% do total de seu corpo. Em um adulto o cérebro pesa, em média, 2%. 
 
 

Desenvolvimento do Cérebro: Peso médio em diferentes fases do 
desenvolvimento 

 
IDADE PESO DO CÉREBRO (g) 

20 semanas de gestação 100 
no nascimento 400 

18 meses de idade 800 
3 anos de idade 1100 

Adulto 1300 a 1400 
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Por que trabalhar em desenvolvimento infantil deve ser prioridade? 
 

INFORMAÇÕES DO BANCO MUNDIAL 
 

• Peso do ambiente no desenvolvimento - O desenvolvimento do cérebro é muito mais 
vulnerável à influência do ambiente do que se suspeitava. 
 
• Crianças de risco com perspectivas - Pesquisas têm definitivamente mostrado que a 
estimulação de crianças, particularmente das crianças de risco, desde as idades mais precoces, 
aumenta seu potencial para o crescimento e desenvolvimento através da vida. 
 
• Benefícios mais para crianças de risco - Nos programas que envolvem 
Desenvolvimento Infantil, as experiências têm demonstrado que as crianças de risco social são 
sempre mais beneficiadas em relação às crianças que não estão em risco social. 
 
• Contribuição para quebrar o ciclo da pobreza - Programas integrados de 
Desenvolvimento Infantil podem ser a mais efetiva e simples intervenção para ajudar crianças 
pobres, famílias, comunidades e nações a quebrar o ciclo de pobreza intergeneracional. 
 
• Educação, alimento do cérebro - Tem-se constatado que a educação é como uma 
vacina contra fatores de risco. A educação é considerada o alimento do cérebro. 
 
 

Bases científicas da justificativa 
 
• Estudo do CDC, de Atlanta USA – baixo nível educacional das mães, alto risco 
para as crianças - O maior fator identificado de risco da deficiência mental moderada é o 
baixo nível educacional das mães, o que excede em muito o risco do fato de ser em função da 
pobreza.  
 
• Após 4 anos de idade, já pode ser tarde demais – Banco Mundial – É estimado que a 
metade do potencial do desenvolvimento intelectual é alcançado em torno de 4 anos. 
 
• Craig Ramey, Universidade do Alabama – inteligência maior, repetência menos - 
Experiências demonstraram que grupos de crianças pobres podem ter 20 pontos a mais no 
coeficiente de inteligência quando precocemente estimuladas, em relação a grupos similares 
sem a intervenção de programas de Desenvolvimento Infantil, assim como 4 a 5 vezes menos 
repetências no ensino fundamental. 
 

Retornos Sociais e Econômicos 
 
• Binômio de Sucesso – O ótimo desenvolvimento do cérebro é conseqüência de 
adequada nutrição e qualidade da estimulação. 
 
• Confirmação da Importância da Intervenção precoce - Estudos no Oriente Médio e 
América Latina confirmaram que a intervenção precoce pode aumentar a facilidade na escola, 
promover a matrícula no tempo devido, baixar a repetência, a evasão e aumentar as habilidades 
acadêmicas. Os seguintes benefícios tem sido firmemente vinculados às intervenções 
integradas e precoces na infância: 
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1 – Melhora da nutrição e saúde – Oferecendo estimulação psicossocial, programas de 
desenvolvimento precoce da criança podem aumentar a eficácia das iniciativas dos cuidados de 
saúde e nutrição.  
 
2  –  Inteligência maior – Crianças que participaram nas intervenções precoces na infância nos 
programas da Jamaica, Cali – Colômbia, Peru e Turquia, apresentaram uma maior aptidão 
intelectual, em média, do que aquelas que não participaram; 
 
3 – Matrículas maiores na escola – Houve aumento nas taxas de inscrição de crianças que 
participaram do programa da Colômbia, principalmente para as crianças que receberam 
cuidados precoces de desenvolvimento; 
 
4 – Menos repetições – Nos estudos na Colômbia, Argentina, Alagoas e Fortaleza, 
demonstraram que crianças que participaram de programas de educação precoce apresentaram 
menos repetência e um melhor progresso na escola, em relação àquelas que não participaram; 
 
5 – Menos evasão – Em 4 estudos com crianças que participaram de programas de atenção 
precoce às crianças foi demonstrado que as que participaram dos programas tiveram evasão 
escolar menor; 
 
6 – Ajuda para as crianças vulneráveis – Há grandes evidências de que intervenções 
precoces na infância beneficia particularmente os pobres e os vulneráveis, isto é, as crianças de 
risco social, como por exemplo nos casos da Índia, Jamaica, Argentina e Guatemala. 
 
7 – Meninas melhor preparadas – Estudos de diversas culturas mostraram que meninas que 
participaram da intervenção precoce em Desenvolvimento Infantil são melhor preparadas para 
continuar seus estudos. Mulheres com acesso à educação tem menos filhos e melhor tomam 
conta deles. Pesquisas mostram que o nível de educação da mãe é o melhor indicador do 
crescimento cognitivo da criança. 
 

Ainda, intervenções precoces, com trabalho de Desenvolvimento Infantil, em meninas, 
reduz a fertilidade materna e os índices de mortalidade infantil e na infância. 
 
• RIMA SHORE, FAMILY AND WORK INSTITUTE – Os fatos recentes 
descobertos por neurologistas e psicólogos, no entanto, prova que como a criança se 
desenvolve, aprende e cresce, depende em uma critica e contínua relação entre a natureza ( ou 
carimbo genético ) e os cuidados  ( o que cerca a criança, cuidados, estimulação e outros 
aprendizados ).  
 
 

Repensando o Cérebro 
 

VELHO PENSAMENTO… NOVO PENSAMENTO... 

Como o cérebro se desenvolve depende dos genes 
com que nascemos. 

Como o cérebro se desenvolve depende de 
uma complexa relação entre os genes que 
se nasce com as experiências que se tem. 

As experiências que se tem nos primeiros anos de 
vida tem um pequeno impacto no desenvolvimento 

As experiências nos primeiros anos de 
vida tem um impacto decisivo na 
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posterior. arquitetura do cérebro e na natureza e 
extensão das capacidades dos adultos. 

Um relacionamento Seguro com um primeiro 
cuidador cria um contexto favorável para o 

desenvolvimento e aprendizado na primeira infância 

Interações precoces primeira infância não 
apenas criam um contexto, elas afetam 

diretamente o caminho com que as células 
do cérebro se interconectam 

O desenvolvimento do cérebro é linear: a 
capacidade do cérebro para aprender e mudar cresce 
tal como uma criança progride para se tornar adulto. 

O desenvolvimento do cérebro não é 
linear: Há os primeiros momentos para a 

aquisição de diferentes tipos de 
conhecimento e habilidades. 

O cérebro de uma criança na fase em que começa a 
andar é muito menos ativo que o cérebro de um 

colegial. 

No tempo em que a criança atinge a idade 
de 3 anos, seu cérebro é duas vezes mais 
ativo que o de um adulto. A atividade cai 

durante a adolescência. 
 
 

Bons cuidados, maior resiliencia - Crianças que tem continuamente, interações 
saudáveis com pessoas que as cuidam bem, se tornam melhor preparadas, emocionalmente e 
biologicamente, para aprender e trabalhar estresses ou desapontamentos do dia a dia de nossas 
vidas. 
 
 

Não é só a questão do desenvolvimento do cérebro, a nutrição também é 
fundamental 

 
PESQUISA EM CRECHES NO BRASIL: Pesquisa em creches de 20 capitais 
brasileiras, entre crianças de 6 meses a 3 anos, indicam que 49,8% apresentam anemia 
ferropriva, sendo que em Recife, este índice alcança 81%, o maior do país – UNIFESP-SP, 
2000.  

 
 

O que diz a situação mundial da infância 1998 
 
Anemia, deficiência por ferro - Quando atinge bebês e crianças na primeira infância, a 
anemia provocada pela deficiência de ferro pode atrasar o desenvolvimento psicomotor, e 
comprometer o desenvolvimento cognitivo, reduzindo o QI em cerca de 9 pontos. 
A Organização Mundial de Saúde estimou em 51% das crianças menores de 4 anos de idade, 
vivendo nos países em desenvolvimento estejam sofrendo de anemia. 
 
Deficiência de vitamina A – A deficiência de vitamina A contribui no mundo a 2,2 milhões  
de mortes de crianças < de cinco anos devido à diarréia, e para cerca de mais 1 milhão de 
mortes devido ao sarampo. A deficiência grave pode causar danos irreversíveis à córnea, 
levando à cegueira parcial / total.  
No Nepal a adição de vitamina A, provocou a redução em 44% no óbitos de mulheres 
relacionados à gravidez, pois tem a espantosa capacidade de aumentar a resistência a infecções.  
No início da década, a Bahia tinha 55% de suas crianças com deficiência de Vitamina A. O 
Ceará 38%. Foi feita campanha nos últimos anos, com apoio do UNICEF, aproveitando a ida 
das crianças nas unidades de saúde para as campanhas nacionais de imunização. 
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Deficiência de Iodo – A deficiência de iodo é a maior causa de retardamento mental evitável 
em todo o mundo. A deficiência grave de iodo na mãe causa danos cerebrais graves e 
irreversíveis no feto. Deficiências menos graves podem reduzir em 10 pontos o QI de uma 
criança. No Brasil diminuiu a intensidade da deficiência, no entanto, ampliou a abrangência. 
 
Por que o período da concepção ate 3 anos é fundamental?  Todos órgãos da criança, assim 
como os tecidos, o sangue, o cérebro e os ossos, são formados durante o período que vai da 
concepção até os três anos de idade. 
Pelo fato de o desenvolvimento humano ocorrer com muita rapidez durante os primeiros 18 
meses de vida, o status nutricional das gestante, das mães lactantes e das crianças pequenas é 
de fundamental importância para o desenvolvimento posterior da criança. 
Em condições ótimas, o bebê vai dobrar o peso do nascimento até o quarto mês de vida; em seu 
terceiro aniversário, o peso de uma criança sadia será 4,5 vezes maior. 
No mundo, estima-se que 2 bilhões de pessoas sofram de anemia, em sua grande maioria, as 
pessoas afetadas são mulheres. 
 
BANCO MUNDIAL – SOBRE NUTRIÇÃO – Nutrição inadequada antes do nascimento e 
nos primeiros anos de vida pode interferir seriamente no desenvolvimento do cérebro, levando 
a desordens neurológicas e de comportamento com dificuldades para o aprendizado e retardo 
mental. 

 
ENTREVISTA DE RICHARD RAHE, psiquiatra, pesquisador do “stress”, Universidade de 
Nevada, Revista VEJA, 26 de julho de 2000 –  
Por que certas pessoas lidam melhor com o “stress” do que outras? Algumas pessoas são 
realmente mais competentes para enfrentar situações de tensão. A maior ou menor habilidade 
depende muito da forma como se foi educado e do que se herdou dos pais. ...os resultados mais 
positivos são encontrados entre aqueles que tiveram uma infância saudável e tranqüila.  
 
 

Decisão Política 
 

PRESIDENTE CLINTON – Desde 1999 já foi colocado no orçamento norte-
americano 21,7 bilhões de dólares para um período de 5 anos, para aumentar os cuidados com 
as crianças de famílias que trabalham, com atividades principalmente para os pais destas 
crianças. 

 

Alguns Indicadores sobre desenvolvimento infantil no Brasil.  
Fonte IBGE 2000 

 
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NO BRASIL 

 
Total de crianças de 0 a 3 anos existentes 11,9 milhões 
Total crianças de 0 a 3 anos na escola 1 milhão = 8,7% do total 

 
CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS NO BRASIL 

 
Total de crianças de 4 a 6 anos existentes 9,2 milhões 
Total crianças de 4 a 6 anos na escola 5,3  milhão = 58% do total 
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CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 
 

Total de crianças de 0 a 6 anos de idade 
que freqüentam a escola 

6,3 milhões 

Total de crianças de 0 a 6 anos de idade no 
Brasil 

l21 milhões 

Total de crianças que não freqüentam 
escolas de 0 a 6 anos 

14,7 milhões 

 
PORCENTAGEM DE CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO BRASIL  
 

Por rendimento familiar per capitã 
Famílias com até meio salário mínimo per 
capita 

50% 

Famílias com mais de 5 salários 90% 
 

 
PORCENTAGEM DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO BRASIL  
 

Por rendimento familiar per capitã 
Famílias com até meio salário mínimo per 
capita 

5% 

Famílias com mais de 5 salários 30% 
 
 

Gastos em Educação infantil 
 

Em 1999 o MEC não gastou nenhum centavo do que estava previsto em seu orçamento 
para a educação infantil. 

Segundo o INESC – Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, em 1999, o 
Ministério da Previdência Social, que ajuda a manter creches em todo o Brasil, alocou, por 
meio do Fundo Nacional da Assistência Social, R$ 240,7 milhões ao programas de apoio à 
criança carente em creche. Desses recurso previstos, no entanto, a execução foi de apenas 
13,3%. 

No programa de assistência integral à criança e ao adolescente no enfrentamento à 
pobreza, a execução foi de apenas 5%, de um total de R$ 26,1 milhões. 
 
 

PORCENTAGEM DE CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS NA ESCOLA, NAS 
REGIÕES METROPOLITANAS 

 
Região Metropolitana Porcentagem 

Recife 76,9% 
Fortaleza 75,8% 
Salvador 72,1% 

Rio de Janeiro 70,7% 
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Belém 65,7% 
São Paulo 57,5% 

Belo Horizonte 56,3% 
Curitiba 42,5% 

Porto Alegre 41,6% 
 

A situação de Fortaleza que é a de 76% do total de crianças de 4 a 6 anos matriculadas 
na pré-escola, se repete em todo estado, onde existem 333 mil crianças nesta faixa etária 
matriculadas.  

 
 

PESQUISA IPEA: das mães brasileiras, 45% não queriam ter 
engravidado. 

 
UM CONTO DE VERDADE. PARECE MENTIRA, MAS ACONTECEU 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO PEDRO, baleado dentro do útero na semana 
passada. Foi “nascido” aos 7 meses de gestação da mãe, em 
cesariana de urgência. Tem pouco mais de um quilo e 8 
centímetros de ferimento, com sutura, no pescoço, baleado 
ainda dentro do útero materno. É amado, desejado e tem 
grandes chances de se desenvolver bem, desde que tenha 
condições de sobrevivência adequada. Deve ter levado um 
grande susto ainda no útero. 

A mãe 22 anos, Josivânia Marinheiro Olinto, 
abandonada pelo namorado quando estava no quarto mês de 
gestação, é pobre em dinheiro, ganha R$ 151,00 como 
empregada doméstica e manda R$ 100,00 para os pais que 
moram em Itaporanga na Paraíba. Gestação foi muito 
desejada, mesmo tendo sido largada pelo companheiro. 

Aluguel atrasado 4 meses. Leite materno em 
abundância. Ama seu filho. Toca seu filho. Está feliz. Quer 
levar logo João Pedro para casa. É muito rica ema feto, e já 
deu muito amor ao filho que ainda se encontra na UTI, em 
Taguatinga DF. 

Se depender da mãe, João Pedro já está salvo. Ela diz, 
“o que eu quero é dar do meu leite para o menino” ou  “eu só 
quero trabalhar, e cuidar do João Pedro direitinho”, ou ainda” 
eu só quero passear com meu filho”. 
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A Família e o seu contexto 
 

Gisela Maria Bernardes Solymos2 

Maria Luisa Pereira Ventura Soares3 

 

PESSOA: UM PREÂMBULO INDISPENSÁVEL 

 

“Para o desejo do meu coração o mar é uma gota.”  

Adélia Prado 

 

 

A pessoa é o sujeito da intervenção 
social. Esse sujeito é mais bem definido 
por sua condição humana do que por sua 
condição social, de classe ou como usuário 
de um serviço. Isto não significa 
negligenciar sua condição e contexto 
social, mas inclui outros conceitos 
fundamentais, tais como exigência de 
significado e sentido para a vida.  

Pelo termo pessoa entendemos um ser 
único, livre, irrepetível, insubstituível  e 
composto por um conjunto de exigências e 
evidências originais (Soares, 2001). Essas 
exigências se apresentam como exigência 
de felicidade, exigência de conhecer a 
verdade das coisas (por isso, a pessoa 
deseja ser verdadeira e deseja que as 
pessoas sejam verdadeiras com ela), 
exigência de justiça (isto é, de ser tratada 
com justiça e de ser justa com as outras 
pessoas), exigência de amor (de amar e de 
ser amada).  

A pessoa sempre carrega consigo uma 
necessidade, qualquer que seja a sua classe 
social ou contexto sócio-político. Suas 

necessidades podem ser sociais, 
econômicas, sanitárias, educativas, 
espirituais ou afetivas.  

Conseqüentemente, a intervenção 
social que se pretenda global deve 
considerar tanto a dimensão da 
necessidade como falta, quanto à dimensão 
da necessidade como desejo, exigência de 
sentido e de auto-realização.  

É importante sabermos, ainda, que 
nenhum trabalho poderá responder 
completamente ao desejo da pessoa que 
está sendo atendida. A intervenção será 
pretensiosa se for proposta como uma 
resposta absoluta às necessidades da 
pessoa. O grande risco que corremos 
quando conseguimos resolver o problema 
de alguém, é pensarmos ter encontrado o 
método adequado para enfrentar aquela 
necessidade, esquecendo que toda 
necessidade é de algum modo sinal de uma 
necessidade maior. Por isso, o profissional 
deverá estar sempre aberto a rever e 
modificar sua atuação e suas propostas de 
intervenção. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Doutora em Ciências e professora visitante da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Diretora de Projetos do 
Centro de Recuperação e Educação Nutricional – CREN, organização não-governamental que tem por missão combater a 
desnutrição infantil, e iniciou suas atividades em 1994 e surgiu do trabalho realizado com comunidades carentes por 
profissionais da área de saúde e nutrição da Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina. 
3 Mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Diretora Executiva do Centro de Recuperação 
e Educação Nutricional (CREN) 
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Pessoa em Condições Adversas 
  

 A pessoa pode estar exposta a um conjunto de condições adversas (Solymos, 1997) 
que vão contra, opõem-se, limitam ou opõem obstáculos à sua realização. Tais condições 
podem ser situações de pobreza – e todas as suas implicações, tais como condições 
inadequadas de moradia, o não acesso à saúde e à habitação –, em contextos violentos. 
 

“Pobreza é dor; ela dói como uma doença. Ataca a pessoa não só 
materialmente, mas também moralmente. Ela come a dignidade da pessoa e a 

conduz ao desespero.” 

(Relato de uma mulher pobre na Moldava em 1997 in NARAYAN, 2000) 

 

 Neste sentido, as condições adversas evidenciam também os limites internos – 
pessoais – e não contribuem para a realização da pessoa. Viver nesta situação é viver 
desumanamente, privada de algo. 

 

Este ciclo vicioso pode ser representado com o desenho abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas em situação de pobreza 
não vêem respondido o nível mais 
elementar da necessidade, o da falta. A 
elas falta habitação, escolaridade, 
emprego, alimentos, comunicação, 
participação na sociedade, pois muitas 
vezes, em função da excessiva situação de 
privação, ficam sem uma perspectiva de 
vida futura. Esta situação pode 
desencadear a privação da capacidade de 
liberdade, o que significa afirmar que têm 
reduzido a sua capacidade humana de 
decidir, de fazer uso de sua liberdade, 
mostrando-se inclusive desinteressadas 
pela vida e sem energia para enfrentar seu 
cotidiano (Sem,1999). Este problema 

precisa ser conhecido e compreendido para 
que possa ser iniciado qualquer tipo de 
intervenção social. Muitas vezes esse 
cerceamento da liberdade pode ser 
erroneamente compreendido como 
preguiça, desinteresse ou falta de 
iniciativa, mas na verdade é uma 
característica de uma pessoa submetida a 
tais condições.  Para um trabalho de 
intervenção efetivo, nesse caso, é 
necessário um incentivo à participação, 
uma valorização de gestos positivos e não 
uma cobrança, mas ao contrário, um 
trabalho a partir dos recursos que ela já 
possui

 

Condições 
Adversas 

   Fragilidades 
pessoais 
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Estrutura da Experiência Vivida da Pessoa  

em Condições Adversas. 

 

 A estrutura da experiência vivida 
(Solymos, 1997) representa o modo como 
uma pessoa tendencialmente vive as 
condições adversas em que está inserida. A 
seguir, apresentamos as principais 
categorias dessa experiência. 
 

1. Solidão 

 

Elas não têm com quem 
compartilhar seus problemas, alguém com 
quem falar ou que lhes saiba ouvir.  

 Também a vizinhança, ao 
invés de ser um ponto de apoio, pode se 
mostrar fonte de confusão, porque espalha 
para outras pessoas a conversa que 
tiveram.  
 

2. Impotência 

 

 As pessoas continuamente se 
deparam com dificuldades frente às quais 
pouco ou nada podem fazer. Uma pessoa 
relatava, por exemplo, seu contínuo 
esforço e sucessivo fracasso para manter 
sua casa em ordem; outra dizia não 
conseguir ter um acompanhamento 
ginecológico estável, que lhe permitisse 
utilizar um método anticoncepcional 
adequado para si. 

 A impotência tem um caráter muito 
dramático para essas pessoas, uma vez que 
é potencializada por um conjunto de 
circunstâncias adversas e experiências 
negativas já vividas. Ou seja, há uma 
diferença entre uma pessoa de melhor 
condição econômica que passa por uma 
dificuldade como não passar num exame 
para obter a carteira de habilitação de 
motorista, por exemplo. Ela sabe que num 
primeiro teste ela pode não conseguir, mas 

pode tentar novamente e obter a carteira. 
Diferente disso é a mãe que todo dia 
procura uma vaga na creche e não 
encontra, ou tenta marcar uma consulta 
num posto de saúde e não consegue, ou 
procura um emprego e não obtém a vaga. 
Nestes casos a realidade parece dizer a 
elas: “você não pode, você é incapaz, você 
não pode existir, porque não tem trabalho 
para você, não há vaga na creche para seu 
filho” (Solymos,1995). 

A percepção da impotência coloca 
para a mãe questões como: que sentido tem 
a vida, que valor ela mesma tem, se ela não 
consegue dar comida ao filho, se não 
consegue ser mãe? Desse modo, a situação 
contribui para sua auto-desvalorização, ou 
seja, para que ela tenha pouca estima pela 
sua vida e as das outras pessoas.  
 

3. Fatalismo 

 

 Quando, continuamente, a pessoa 
não consegue superar as condições 
adversas em que vive, ela passa a pensar 
que nada em sua vida vai se realizar. A 
postura fatalista caracteriza-se por uma 
compreensão das próprias condições que 
não vislumbra possibilidades de mudança, 
de um acontecimento novo. Tal postura 
contribui para a manutenção do estado 
atual de coisas.  

 As coisas são como são: o que é 
que eu posso fazer além disso tudo? É a 
postura do “ir levando”. Nesse sentido, o 
fatalismo assume formas variadas; pode 
ser expresso verbalmente - "gostaria que 
fosse diferente, mas é impossível", ou o 
"as coisas são como são" -, ou pode ser 
vivido concretamente, nas formas de 
passividade e submissão em casos de 
situação de violência contra a pessoa ou 
alguém da família (Solymos,1995). 
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Na relação com o profissional de 
saúde, a pessoa pode sentir que ele, em 
última instância, não poderá ajudá-la, que 
seu problema não poderá ser resolvido. 
Frente à primeira dificuldade – por 
exemplo, comprar o medicamento 
receitado – a mãe pode imobilizar-se e não 
ser capaz de vislumbrar uma solução. 

 O fatalismo encontra-se 
intimamente associado à impotência, sendo 
confirmado por ela e, ao mesmo tempo, 
reforçando-a, numa relação de mútua 
catalisação. 

 

4. Velamento 

 

 O velamento trata de um sutil 
fenômeno de conhecimento e/ou 
desconhecimento da realidade – pode ser 
comparado a observar a realidade através 
de um véu e alcançar uma visão parcial ou 
embaçada dos fatos.  

 Enquanto a pessoa demonstrar não 
conhecer suas dificuldades, há algo, um 
véu, uma cortina, que a poupa de um 
confronto direto e constante com o sofre-
mento. O véu pode dizer respeito à 
totalidade de uma situação ou de um 
problema, ou a algum aspecto desse 
problema - algo é desconsiderado, deixado 
de fora.  

 O velamento da realidade pode 
nascer de uma reação de auto-proteção da 
pessoa frente às circunstâncias adversas 
em que se encontra (frente a tantas 
dificuldades, reconhecendo-se impotente 
para enfrentá-las, é como se estas 
circunstâncias lhes lançassem um véu que 
as poupasse de olhá-las como são), como 
resultado de uma incapacidade ou 
limitação pessoal para percebê-la de modo 
diverso.  

 O velamento nem sempre é 
intencionalmente articulado pela pessoa, 
contudo ele existe e é efetivado por ela, 
acontece a partir de um movimento seu, 

realiza-se, torna-se existencial na sua 
pessoa, através de seus gestos.  
 

5.  Ter um ideal 

 

 Todas as pessoas têm um ou vários 
ideais pelos quais lutam. É muito freqüente 
que as famílias (pais e/o mães ou 
responsáveis das crianças) apontem seus 
filhos como a razão de suas vidas, o 
motivo pelo qual encontram energias para 
começar o dia a cada manhã. A experiência 
de ter um ideal é completa quando ele pode 
ser realizado, de outro modo pode ser fonte 
de grande frustração. Na medida em que é 
ou não realizado, o ideal traz 
conseqüências diferentes para a 
experiência vivida do responsável, as quais 
apresentamos a seguir.  

 

a) Ter um ideal irrealizável 

 Se ter um ideal configura-se em 
uma experiência de fracasso, isso debilita 
ainda mais a pessoa. Luzia1, por exemplo, 
desejava uma casa bonita, em ordem, 
limpa. O fato de não poder realizar seu 
desejo deixava-a desanimada, sem forças, 
fazendo com que, aos poucos, desistisse de 
buscá-lo, de investir suas energias no 
espaço em que habitava. 

L - (quando a sogra e o marido sujam a 
casa que está limpa) Aí, é na hora que eu 
fico doidinha. Me sobe um nervoso, eu falo 
assim "Sabe uma coisa? Eu não vou fazer 
é mais nada, vou largar." E tem dia que eu 
largo! Eu não termino mais não. Eu não 
vou caprichar mais não. Eu vou deixar pra 
mim gastar as minhas forcinha, sabe, 
quando eu tiver o meu barraquinho. 
Porque se eu, eu tendo o meu barraquinho, 
vai parar limpo, eu vou poder por minhas 
coisa no lugar. Porque se eu por aqui, não 
vai parar! (Solymos,1995). 

                                                 
1 mãe atendida pelo Serviço Social do CREN 
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 A permanência nessa situação de 
não realização pode ser tão forte a ponto de 
provocar o desejo de morrer.  

L - (...) Nós aqui... num, não da não. Não 
dá pra mim, pra mim viver aqui não. Às 
vezes eu chego, (a querer) morrer... e 
converso com ele... Ele começa a ficar 
nervoso, eu também começo a ficar 
nervosa, (...) (Solymos,1995). 

 A vontade de morrer só pode ser 
compreendida se a não realização do ideal 
equivaler à não realização da própria 
pessoa. Nenhuma pessoa terá vontade de 
morrer se diariamente perder seu ônibus. O 
desejo da morte só se expressa em uma 
experiência permanente de não realização 
da pessoa, de uma condição adversa, 
experimentada como contrária à sua 
existência.  

 

b) Ter um ideal em realização 

 Ter um ideal apresenta-se como um 
fator positivo quando o responsável 
experimenta que ele está se realizando. A 
existência de um ideal realizável provoca 
uma abertura que permite à pessoa 
enxergar alternativas de recursos; a pessoa 
se abre para o mundo à procura de recursos 
que lhe permitam alcançar a realização do 
ideal. Há uma hipótese positiva sobre todas 
as coisas: para a pessoa, se for possível 
realizar o ideal x, também será possível 
realizar y, e assim por diante. Renova-se a 
esperança de uma realização em todas as 
coisas, em todas as situações. Cria-se uma 
dinâmica positiva que sustenta a pessoa – 
sua esperança, sua energia – nas situações 
que são difíceis e problemáticas. 
 

6. Debilidade  

 

 Também é muito comum que as 
mães apresentem algum tipo de debilidade 
física ou psíquica.  

Passaremos a levantar um primeiro 
esboço de compreensão dinâmica das 
categorias aqui identificadas.  

Em condições adversas, as 
categorias descritas acima se potencializam 
mutuamente. A debilidade da pessoa – 
muito associada a tais condições – unida a 
uma visão parcial da realidade 
(velamento), vem reforçar a impotência 
para lidar com problemas e  acentua uma 
concepção fatalista da própria vida. Tal 
concepção tende a exacerbar a influência 
das condições ad-versas, uma vez que a 
pessoa, sem vislumbrar perspectivas de 
mudança, resigna-se à sua situação. A 
solidão apenas parece re-forçar a 
debilidade e o velamento experimentados 
pela pessoa, já que ela não percebe ter 
alguém com quem compartilhar suas 
dificuldades.  

Porém, esta não é uma dinâmica 
linear, mudando conforme o tipo de 
experiência que se fizer mais presente num 
dado momento. As experiências inicial-
mente mais determinantes são debilidade e 
de velamento. Neste caso, a solidão faz-se 
bastante presente, mas como decorrência 
do velamento. Para a pessoa, o fato de ter 
um ideal não se apresenta como na 
primeira dinâmica, uma vez que seu maior 
ideal (viver com marido e filhos que ama 
muito) está em realização. De fato, 
poderíamos dizer que isso provavelmente 
minimiza as experiências de impotência e 
fatalismo, e lhe dá energia para buscar 
recursos para o sustento de sua família, 
dentro do que ela consegue perceber como 
possível. 

 A pessoa tende a viver as situações 
com as quais se depara dentro dessa 
estrutura, ou seja, uma pessoa pode não se 
empenhar em realizar as orientações dadas 
pelo profissional de saúde por não 
acreditar que elas trarão algum resultado - 
fatalismo  - ou por se considerar incapaz de 
realizá-las, dizendo “na minha casa não dá 
prá fazer assim”, ou “ele (a criança) não 
vai querer” - impotência -  e/ou por sentir 
que não pode contar com alguém para 
ajudá-la - solidão (Solymos,1995). 

 Para que isso não ocorra, é preciso 
que a pessoa faça outras experiências que 



 3 

se contraponham às experiências negativas 
vividas até o momento. Ao se engajar no 
relacionamento com a equipe de trabalho, 
ou com sua comunidade, é desejável que 
ela se perceba em companhia dessa equipe, 
de modo a manter-se no tratamento, dando 
sistematicidade e continuidade à 
intervenção. O próprio engajamento já se 
opõe à experiência de solidão. Além de 
não se conceberem mais sozinhas, é 
importante que as pessoas sintam-se re-
asseguradas em seu amor à vida, em sua 
capacidade de iniciativa, e nos valores em 
que acreditam - ter um ideal -  de modo 
que a esperança de alcançá-los se apóie em 
uma experiência presente, e possa ser 
buscada através de iniciativas cotidianas. 
Desse modo elas poderão sentir-se mais 
seguras e positivas com relação a si 
mesmas e às perspectivas futuras para si e 
para suas famílias. Portanto, é fundamental 
que a intervenção propicie às pessoas a 
vivência de circunstâncias que lhes 
permitam experimentar coisas diferentes 
das que até então haviam experimentado, 
as quais “desconfirmem” suas experiências 
negativas, a fim de que possam resignificá-
las – atribuir-lhes um novo significado – e 
adquirir outra visão da realidade. É assim 
que o fatalismo, a impotência, o 
velamento, a debilidade psíquica, a solidão 
e a não realização do ideal podem ser 
transformados.  

No relacionamento com a pessoa, 
compartilhar as situações cotidianas é um 
momento privilegiado e essencial, pois 
favorece o estar-com e o fazer-com, a 
partir dos quais acontecem encontros e 
estabelecem-se vínculos que possibilitam a 
re-significação das experiências vividas. 
Essa experiência é denominada método da 
con-divisão. O método da com-divisão se 
propõe a “acompanhar a pessoa, viver com 
a pessoa o seu nível de problemática e não 
olhar de fora. Condividir a situação da 
pessoa não quer dizer viver a condição 
dela, recriar em nós as suas condições de 
vida, mas sim ser uma companhia que 
permite assumir e penetrar em sua 

situação” (Giacomini, Hayashi e Pinheiro, 
1987, p. 41). 

Esse momento pode acontecer fora 
da entidade – por exemplo, quando o 
profissional acompanha a pessoa no seu 
tratamento de saúde ou a visita em sua casa 
– ou dentro da entidade, através de oficinas 
ou do cuidado com a criança junto com seu 
responsável.  

 

FAMÍLIA 
 

Outro conceito fundamental para o 
trabalho na intervenção social é o de 
família. Toda pessoa pertence a um 
determinado micro contexto relacional que 
é a família.  

A família é o primeiro lugar de 
pertença, onde a pessoa recebe um nome e 
vai construindo uma identidade, a partir da 
qual se relaciona com outras pessoas. Nos 
relacionamentos familiares a pessoa “entra 
com a totalidade de sua existência, de seu 
temperamento, de suas capacidades e 
limites, diferentemente do que acontece 
com quase todos os outros ambientes da 
vida, nos quais se estabelecem relações 
parciais, limitadas a capacidades 
específicas, correspondentes a funções 
determinadas.” (Petrini, & Alcântara, 
2001, p. 3 e 4). 

A família é “uma organização 
complexa de relações de parentesco, que 
tem uma história e cria uma história” 
(Scabini, 1990, p.1). Essa afirmação 
implica considerar que a família tem 
sempre um passá-lo, um presente e uma 
perspectiva de vida futura, ou seja, constrói 
sua particularidade, que é o elemento de 
diferenciação das demais organizações. 
Além disso, a partir de sua experiência 
vivida e de sua história, a família 
estabelece relaciona-mentos com o 
ambiente social, modificando-se e 
modificando-o em alguma medida. 

A família caminha através de um 
ciclo vital. O conceito de ciclo vital refere-
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se às etapas de evolução da vida da 
família, tais como adolescência, 
constituição do casal, saída dos filhos de 
casa, envelhece-mento, entre outros. Este 
ciclo é marcado por eventos críticos que 
constroem e desenvolvem os 
relacionamentos dentro da família. Não há 
uma ordem linear para tais eventos. Eles 
dependem da forma como a família é 
construída, da história tecida. Os eventos 
podem ser previsíveis, esperados, 
antecipados, ou imprevisíveis, sendo que 
cada evento tem uma estreita relação com 
o significado a ele atribuído (Scabini, 
1990). Um evento é chamado crítico 
quando ligado a processos de transição, em 
que ocorrem momentos de crise, de 
desestruturação e de uma sucessiva 
possibilidade de reorganização. Caso não 
haja reflexão e sustentação neste caminho, 
essa perspectiva de reorganização não se 
efetiva. Isso implica que a situação da 
família está ligada à superação de tais 
eventos críticos. O trabalho social deve ser, 
portanto, de con-divisão desses momentos. 

“Crise e desenvolvimento, desorganização 
e reestruturação são pólos entre os quais a 
família avança com o passar do tempo. 
Não há desenvolvimento a não ser através 
de crises, ainda que os êxitos da crise nem 
sempre levem ao desenvolvimento” 
(Scabini 1900.p.4) 

Mesmo em uma crise imprevisível 
e de grande proporção - como o 
falecimento da mãe, única pessoa 
responsável pela família - há possibilidade 
de reorganização, a qual pode dar-se 
inclusive a partir do surgimento de um 
elemento não previsto anteriormente. O 
profissional precisa, portanto, estar sempre 
aberto a procurar todas as possibilidades 
presentes na realidade da própria família 
antes de pensar em  uma saída institucional 
para o caso. 

É fundamental estar atento à 
natureza do vínculo familiar, que se refere 
às relações existentes no interior da 
família, especialmente a experiência de 
apego. O termo apego é concebido em 

termos de reciprocidade. É um fenômeno 
relacional que acontece se houver um 
movimento recíproco de cuidados. Depois 
de estabelecido o vínculo, o apego segue 
seu itinerário evolutivo produzindo bem 
estar; e isto ocorre na medida em que, nas 
diversas fases evolutivas do ciclo de vida 
da família, este vínculo seja capaz de saber 
o momento de ficar próximo e o momento 
de se separar, assumindo as 
responsabilidades e aceitando as diferenças 
(Scabini,1990).   

Na família, o apego constitui-se 
também como uma experiência importante 
nas relações pessoais, define uma dinâmica 
interativa elementar, verificada, por 
exemplo, na relação mãe/ou pai  e filho ou 
outros membros da família (Scabini,1990). 

A família constitui-se como o ponto 
central com relação às muitas necessidades 
que surgem, por ser o lugar da primeira 
socialização e por desempenhar funções 
socialmente importantes junto aos seus 
membros. Quando a família se encontra 
fragilizada ou ausente, os problemas 
enfrentados tendem a agravar-se. Por outro 
lado, quando a família é presente e seus 
membros interagem entre si e com a 
realidade, as necessidades tendem a ser 
minimizadas. É fundamental, portanto, 
fortalecer a família para que possa ser ou 
tornar-se este lugar de socialização. 

A família constitui-se como um re-
curso para a pessoa. Nela ocorre o 
processo de humanização que enraíza a 
pessoa no tempo; exemplo disto são as 
experiências humanas básicas, tais como a 
paternidade, a maternidade, a filiação, a 
fraternidade e a relação entre as gerações. 
Nascer, amar, gerar, trabalhar, adoecer, 
envelhecer, morrer são ações ou processos 
ligados às relações de parentesco e quase 
sempre escapam ao controle da pessoa. Por 
causa disso, exigem um significado que 
ultrapasse os condicionamentos das 
circunstâncias dadas. Neste sentido, na 
família, além de ser transmitida a vida, 
transmite-se também seu significado, que é 
o conjunto de valores e critérios de 
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orientação da conduta, que fazem perceber 
a existência como digna de ser vivida, ou 
não, em vista de uma participação positiva 
na realidade social (Petrini, & Alcântara, 
2001). 

Na família as pessoas aprendem a 
conviver com a diferença (sexual, 
geracional, de temperamento, entre outros) 
educando-se a viver relacionamentos inter-
pessoais de colaboração, serviço recíproco, 
tolerância, indispensáveis para um 
equilibrado desenvolvimento da pessoa. 
Nesse ambiente, também estão presentes 
limites de diversas naturezas, sendo o 
maior deles a morte. A pessoa também 
aprende a ser responsável, isto é, a 
responder a alguém por seus atos e a 
valorizar gestos de gratuidade, ou seja, 
fazer algo sem esperar necessariamente um 
retorno (Petrini, & Alcântara, 2001). 

A família constitui uma rede de 
solidariedade, quase sempre eficaz para 
oferecer os cuidados necessários a seus 
membros, especialmente quando 
apresentam in-capacidade temporária ou 
permanente para prover autonomamente 
suas necessidades, como nos casos de 
crianças, idosos, enfermidades físicas (ou 
psíquicas) ou, ainda, desemprego 
(Sanicola,1996). 

 

PATRIMÔNIO 
 

Patrimônio indica um conjunto de 
recursos do qual as pessoas podem dispor 
para garantir a si mesmas e a seus 
familiares maior segurança e melhor 
padrão de vida. Tais recursos compõem-se 
de trabalho, saúde, moradia, habilidades 
pessoais e relacionais - tais como 
relacionamentos de vizinhança, de 
amizade, familiares, comunitários e 
institucionais (PIDMU, 2000). 

Estruturar uma intervenção a partir 
do “patrimônio” da pessoa, da família e da 
comunidade significa considerar as 
potencialidades e os nexos que, na vida 

destas pessoas e destas comunidades, 
estabelecem-se como realidades 
historicamente construídas (Moser, 1996). 

A necessidade da família, apesar de 
se evidenciar a partir de uma dificuldade 
específica (falta habitação, falta alimento, 
falta terra), não é setorial – como usual-
mente definida pelas políticas públicas – 
mas global, ou seja, refere-se à totalidade 
da vida da família, pessoa ou comunidade 
em questão, sendo determinante o 
significado que aquela pessoa, família ou 
comunidade atribui a essa necessidade. 

Compreender o trabalho social a 
partir do patrimônio implica uma abertura 
a uma realidade mais ampla, que 
transcende a dificuldade em si ao invés de 
se restringir à aplicação de soluções 
previamente concebidas. Tal compreensão 
permite o incremento gradativo do 
patrimônio da pessoa em situação de 
pobreza. Em outras palavras, a ação nasce 
do que existe (e não do que falta) e este é o 
princípio que estimula a participação da 
família nesse processo. Dessa forma, sendo 
realista e observando a pessoa, família ou 
comunidade para identificar o patrimônio 
presente, o profissional deve primeira-
mente ajudar a reconhecer a presença 
daquele patrimônio e, depois, incentivar o 
seu uso e fortalecimento. 

A intervenção social, portanto, não 
tem como perspectiva reduzir a 
intervenção em função da necessidade 
como falta, mas sim redespertar a 
esperança, mostrando que essa família, 
mesmo submetida a circunstâncias de 
privação, tem possibilidades de enfrentá-
las e superá-las. Políticas públicas que 
levem em consideração o patrimônio das 
comunidades otimizam recursos, permitem 
a participação ativa da população e têm 
apresentado maior resultado no combate à 
pobreza. Um exemplo da utilização do 
patrimônio pode ser dado pelos projetos de 
urbanização de favelas em Belo Horizonte 
e em Novos Alagados em Salvador, 
realizados pela Associação de Voluntários 
para o Serviço Internacional . 
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REDE SOCIAL 
 

A rede social é constituída por um 
conjunto de relações interpessoais a partir 
das quais a pessoa e/ou a família mantêm a 
própria identidade social. Esta identidade 
compreende os hábitos, costumes, crenças 
e valores de uma determinada rede social, 
que conferem à pessoa determinadas 
características. Da rede social a pessoa 
e/ou a família recebem sustento emotivo, 
ajuda material, serviços, informações, 
tornando possível o desenvolvimento de 
relações sociais (Besson,1994). 

Essa diversidade de redes depende 
de como elas foram originadas e dos bens 
que nelas circulam (reciprocidade, 
dinheiro, direito).  

As redes primárias são compostas 
por relacionamentos entre pessoas, sejam 
parentes, amigos, vizinhos, colegas de 
trabalho, entre outros, onde há 
reciprocidade.  

A rede secundária formal “é 
constituída por instituições sociais com 
existência oficial e estruturação precisa, 
desenvolvendo funções específicas ou 
fornecendo serviços particulares” 
(Bessson,1994). Essa rede caracteriza-se 
pela troca fundada no direito, presta 
serviços e intervém de acordo com as 
demandas das pessoas. Atenção especial é 
dada ao direito à cidadania. Dentro desta 
rede estão os serviços prestados pelas 
instituições públicas, tais como projetos 
públicos de moradia, de assistência à 
saúde, de educação e de assistência social. 

A rede secundária informal é 
aquela que se constitui a partir da rede 
primária - quando há uma necessidade ou 
dificuldade comum aos membros da rede, 
um grupo de pessoas organiza um auxílio 
ou um serviço. Nesta rede, o vínculo é 
fundado na solidariedade e trocam-se ser-
viços, não há circulação de dinheiro; o 
intercâmbio é pouco formalizado, 
existindo um mínimo de organização para 
um máximo de eficácia. Esta rede é 
efêmera, e dura enquanto durar o problema 

enfrentado. Um exemplo deste tipo de rede 
pode ser dado por pessoas que se 
organizam para levar as crianças à escola. 
Quando dura no tempo, ela tende a se 
formalizar transformando-se em 
associações, ou seja, redes secundárias de 
terceiro setor, cujas relações estabelecem 
regras mais precisas, como é o caso 
embrionário das pessoas que se organizam 
para cuidar dos filhos portadores de 
necessidades especiais e mais tarde 
transformam este serviço numa rede do 
terceiro setor, como, por exemplo, a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE).  

As redes secundárias do terceiro 
setor são aquelas constituídas por 
organizações da sociedade civil que 
prestam serviços, mas não visam a lucro. 
Caracterizam-se pelo intercâmbio de 
direito e solidariedade. São redes do 
terceiro setor as associações e 
organizações da sociedade civil, as 
cooperativas sociais e as fundações.  

As redes secundárias de mercado, 
como o nome sugere, dizem respeito a 
atividades econômicas rentáveis, sendo a 
sua existência estreitamente ligada ao 
dinheiro e ao lucro, como, por exemplo, as 
empresas, estabelecimentos comerciais, 
negócios, atividades prestadas por 
profissionais liberais, entre outros. 

A rede secundária mista é aquela 
que mescla os meios de intercâmbio, ou 
seja, ao mesmo tempo em que presta 
serviço garantindo o direito, o faz 
mediante pagamento respectivo, fazendo 
circular também dinheiro, como é o caso 
das clínicas de saúde privadas. 

Toda pessoa possui uma rede de 
relacionamentos. A pessoa em situação de 
pobreza muitas vezes se sente isolada por 
ser excluída socialmente e não consegue 
perceber os vínculos que possui e que 
podem dar suporte e ajudá-la a superar 
suas dificuldades. Na verdade, porém, 
ninguém está sozinho, nem as pessoas, 
nem as instituições. 

 



Abordagem de Rede Social 
 

A abordagem de rede social deve, 
na prática, partir sempre da centralidade 
que as redes primárias assumem, devido à  

importância que este contexto 
relacional primário possui para as pessoas 
e famílias. É no contexto relacional 
primário que são trabalhados os 
relacionamentos entre as pessoas, suas 
famílias, vizinhos e amigos.  

A abordagem de rede considera as 
pessoas em relacionamento recíproco 
dentro de uma rede. Ela interessa ao 
profissional na medida em que reúne a 
pessoa que expressou uma demanda, ou 
pela qual se fez uma demanda, e sua 
família, amigos, colegas de trabalho, 
pessoas que estão disponíveis ou que 
consentem estar implicados na solução do 
problema emergente, em relação ao qual é 
necessário assumir responsabilidades e 
encontrar soluções (Sanicola, 1995).  

O ponto de partida é a existência de 
uma demanda individual, coletiva ou o 
surgimento de um problema. A ação se 
desenvolve a partir de encontros. Atua-se 
com a pessoa que traz a demanda e com as 
pessoas que são significativas para a 
solução do problema. As condições para a 
realização do trabalho são o consenso e a 

disponibilidade das pessoas (Bessson, 
1994). 

Na abordagem de redes, o 
profissional utiliza, antes de tudo, o olhar e 
a escuta, por isso precisa ser sensível e 
atento ao gesto, à palavra e ao silêncio, 
tanto seu quanto da pessoa que atende, pois 
eles também carregam o significado das 
relações sociais. 

A finalidade do trabalho de rede social é: 

� favorecer a consolidação das 
relações existentes, promovendo a 
mobilização das redes em relação ao 
coletivo, de tal modo que as pessoas da 
rede possam reconhecer-se, identificar-se, 
e confirmar sua participação; 

� favorecer a expressão da 
capacidade da rede de dar sustentação, 
promovendo a mobilização da rede em 
direção à autonomia, de modo que as 
pessoas possam ocupar-se de seus 
problemas (Bessson, 1994). 

O fundamental nesta intervenção é 
que se centre a atenção nos recursos e nas 
possibilidades positivas presentes na rede, 
o que redimensiona o problema trazido 
pela pessoa.  

 

 

Características do profissional que atua na área social 
 

Três características são 
fundamentais para os profissionais que 
atuam na área social: a existência sem 
preconceitos e a disponibilidade.  

a) A existência sem preconceitos consiste 
em saber agir em relação aos acontece-
mentos da vida  - e, por conseqüência, em 
relação aos fatos ocorridos no interior da 
rede - partindo da realidade mesma e não 
de uma idéia sobre ela. Esta postura exige 

uma “abertura existencial”, quer dizer, 
saber reconhecer e valorizar o que ocorre 
em relação àquilo que se projeta e se 
programa. Isso significa interessar-se pelo 
cotidiano, dirigir o olhar ao modo de vida 
das pessoas e não unicamente às 
dificuldades que surgem em suas vidas.  

Parte-se de uma perspectiva 
positiva da realidade e compara-se o ponto 
de vista das pessoas atendidas em relação 
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ao do profissional. Este trabalho implica 
acolher as pessoas, as famílias, respeitando 
o ritmo dos acontecimentos, segundo o 
ritmo desses sujeitos e não o do 
profissional, o que significa o 
reconhecimento da diversidade e sua 
valorização (Sanicola,1997). 

Normalmente, na atuação cotidiana, 
somos levados a não ver o que ocorre, a 
não entender o significado das coisas e a 
censurar acontecimentos que estão 
distantes da nossa sensibilidade ou da 
nossa cultura. 

Quando um profissional encontra 
uma pessoa e sua rede, dá-se conta de um 
mundo diferente do seu com o qual 
inevitavelmente fará comparações. O 
profissional habitualmente é portador de 
“outra” cultura que, com freqüência, é 
mais reconhecida e tem mais poder. Caso 
não exista esta atitude de abertura, corre-se 
o risco de orientar as pessoas, as famílias e 
suas redes em direção à censura e à 
renúncia de suas identidades culturais, o 
que acaba por não promover a ajuda. 

O profissional também encontra 
contradições com as quais a rede convive. 
Enquanto algumas pessoas ajudam, outras 
criam dificuldades. Há redes praticamente 
inteiras que dão apoio, enquanto outras 
redes descuidam, castigam, marginalizam, 
comprometem, traem. Isso importa para re-
conhecer que o positivo e o negativo, a 
capacidade de dar auxílio ou dificultar co-
existem na rede social e podem conviver, 
serem aceitas e assumidas. Tanto o que é 
positivo quanto o que é negativo devem ser 
objeto da intervenção social (Soares,2001). 

b) Com relação à disponibilidade, é 
fundamental que ela esteja presente tanto 
no comportamento do profissional quanto 
nas condições objetivas do trabalho para 
exercitá-la. A disponibilidade significa a 
flexibilidade em relação aos modos, aos 
lugares, aos tempos e aos ritmos da pessoa, 
da família e de sua rede (Sanicola, 1995). 

c) Outra característica necessária para o 
profissional social que atua em rede é não 

se restringir ao problema ou pretender que 
ele necessariamente mude. É possível, 
desfocar-se do problema para centrar a 
atenção nas possibilidades de vida das 
pessoas atendidas. Deste modo, nasce à 
percepção de que há dificuldades que 
podem ser equacionadas só 
paulatinamente, e a intervenção deve 
permitir que a rede assuma a 
responsabilidade de encontrar os meios 
para enfrentá-las. 

O profissional parte sempre de um 
olhar ampliado e considerando a totalidade 
das possibilidades existentes na realidade, 
tendo uma postura positiva, mesmo quando 
a “solução” não corresponde ao que o 
profissional tem como proposta.  Essa 
característica permite a ausência de 
pretensões excessivas e maior liberdade 
para a ação.  
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O conceito de desenvolvimento 
infantil é bastante familiar para nós, 
trabalhadores de saúde, assim como é um 
termo utilizado correntemente por pessoas 
leigas. Mas isso não quer dizer que o 
desenvolvimento seja representado ou 
compreendido da mesma forma, quer entre 
o pessoal de saúde quer pela população em 
geral. 

 Uma das razões para tal é que a 
noção de criança passou por modificações 
radicais durante a história humana e, hoje, 
co-existem diversas concepções sobre a 
infância, o que confere ao 
desenvolvimento a característica de 
fenômeno determinado histórica e 
socialmente.  

 Na sociedade medieval, não existia 
o sentimento de infância, a consciência da 
particularidade infantil. Assim que a 
criança tinha condições de viver sem a 
solicitude constante da mãe ou da ama, ela 
ingressava na sociedade dos adultos e não 
se distinguia mais deles. A família era uma 
realidade moral e social mais do que 
sentimental. As crianças eram educadas e 
socializadas na casa de outras famílias que 
não as suas. A partir do século XIV, surgiu 
um novo sentimento de infância que tornou 
a criança ingênua, gentil e graciosa, uma 
fonte de distração e de relaxamento para o 
adulto. Os moralistas e os educadores do 
século XVII despertaram um sentimento 
da infância que inspirou toda a educação 
até o século XX: as crianças como frágeis 
criaturas de Deus que era preciso preservar 
e disciplinar. A literatura e a propaganda 
da nova ordem moral ensinaram aos pais 
que eles eram guardiões espirituais, 
responsáveis perante Deus pela alma e pelo 
corpo de seus filhos. A família deixou de 
ser apenas uma instituição de direito 
privado para a transmissão dos bens e do 
nome, e assumiu uma função moral  

 

 

 
 

espiritual, passando a formar os corpos e as 
almas. O cuidado dispensado às    crianças   
passou   a   inspirar sentimentos novos, 
uma afetividade nova: o sentimento 
moderno de família. A moral da época 
impunha aos pais proporcionar a todos os 
filhos, não somente ao mais velho e, no 
fim do século XVII até mesmo às meninas, 
uma preparação para a vida. E, no século 
XX, os estudos da psicologia e da 
pedagogia vieram constituir a base para a 
nova definição da primeira infância, das 
atividades e competências dessa idade. 
Nesse período, diversos estudiosos 
construíram teorias e explicações sobre o 
processo de desenvolvimento. Muitos 
desses conhecimentos são hoje a base de 
nossos conhecimentos sobre a infância. 

Além das influências científicas e 
históricas, pode-se afirmar que os 
conceitos “criança” e “desenvolvimento 
infantil” e os cuidados conseqüentes a 
esses conceitos também são determinados 
pelas condições de vida e de trabalho das 
populações. Isso quer dizer, por exemplo, 
que, numa mesma sociedade, crianças 
oriundas de meios deferentes não têm seus 
direitos e necessidades compreendidos e 
atendidos igualmente. 

 Isto posto, passamos a apresentar 
alguns pontos essenciais sobre a temática. 
O primeiro deles é a concepção de criança 
que fundamenta nossas colocações. 
Entendemos criança como uma pessoa que 
já é, e não como um projeto para o futuro. 
Ela é um ser humano completo, que possui 
corpo, mente, sentimento, espiritualidade 
e, portanto, valor próprio. Como pessoa, 
tem sua maneira de pensar, sentir e reagir. 
É competente e capaz de fazer escolhas 
compatíveis com seu estágio de 
desenvolvimento. Possui vulnerabilidades 
decorrentes de suas peculiaridades de 
desenvolvimento. 
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Cada criança é única, enquanto 
produto da interação de sua herança 
genética e experiências de vida. E é um ser 
relacional, pois aprende e constrói a 
própria identidade através das relações 
com as pessoas a sua volta. Portanto, é 
deter-minada histórica e socialmente. 

 Quanto ao desenvolvimento 
infantil, vale lembrar que é parte de um 
processo maior que é o desenvolvimento 
humano. O desenvolvimento humano 
inicia-se antes ainda do nascimento, 
durante a gestação, e só finda com a morte. 
No período da infância, o ser humano 
passa por um processo de desenvolvimento 
muito intenso que permite a superação da 
dependência total ao nascimento. Esse 
processo resulta da combinação entre a 
maturação orgânica e um esforço 
intencional da criança para satisfazer as 
próprias necessidades. Assim, conforme 
Veríssimo e Sigaud (1996): 

Desenvolvimento é o processo vital 
que engloba crescimento, 
maturação e aprendizagem. Como 
resultado da inter-relação íntima 
desses três fenômenos, ocorrem 
modificações qualitativas no 
funcionamento da pessoa, que 
podem ser identificadas por suas 
habilidades e comportamentos nos 
âmbitos físico, intelectual, 
emocional e social.  

 Como já dissemos, todas as pessoas 
possuem sua concepção acerca do 
desenvolvimento e elas são variadas. É 
importante destacar que, de acordo com 
essas concepções, é que são realizadas ou 
não ações e intervenções para promover o 
desenvolve-mento da criança. Por 
exemplo, na concepção individualista, 
entende-se que o desenvolvimento é 
comandado pela herança genética e pela 
maturação e depende das potencialidades 
individuais. De acordo com essa visão, o 
progresso ou fracasso do indivíduo é pré-
determinado e independente de suas 
condições de vida. Por outro lado, a 
concepção ambientalista dita que é o 

ambiente que molda o indivíduo e que 
crianças oriundas de famílias com maior 
poder aquisitivo desenvolvem-se mais e 
melhor do que as provenientes de famílias 
pobres. Nesse sentido, estas últimas 
crianças estariam fadadas ao insucesso. 

 Ambas as visões são reducionistas 
e já foram largamente criticadas pela 
ciência, mas ainda encontramos resquícios 
de suas idéias tanto no meio leigo como no 
da saúde. 

 Atualmente, graças a numerosos 
estudos, sabemos que o desenvolvimento e 
aprendizagem humanos dependem decisiva 
e continuamente da interação natureza e 
ambiente de cuidados. A natureza entra 
com a herança genética e o ambiente de 
cuidados inclui nutrição, atenção e afeto, 
estimulação, oportunidades de 
aprendizado, tudo o que há no entorno da 
criança e lhe é oferecido ou apreendido por 
ela. 

 Assim, para o UNICEF (2001)... 

O desenvolvimento infantil é um 
conceito que toma como princípio a 
criança como protagonista de seu 
próprio desenvolvimento. Ou seja, desde 
a gestação, o bebê não é propriedade de 
alguém, mas é uma pessoa, sujeito de 
direitos, capaz de modificar os 
ambientes e as reações das pessoas em 
volta dela e que, portanto, precisa ser 
"ouvida" em suas mais diferentes 
manifestações. A noção de 
desenvolvimento infantil refere-se ainda 
a um conjunto de ações para a proteção 
e os cuidados para as crianças em seus 
primeiros seis anos de vida. Envolve a 
garantia do convívio familiar e 
comunitário de meninas e meninos, 
intervenções nas áreas de saúde, 
educação e assistência social. O 
objetivo dessas ações é garantir um bom 
co-meço de vida para cada criança. 

Sabemos também que o cuidado 
inicial é decisivo e tem impacto duradouro 
sobre o desenvolvimento e a capacidade de 
aprender e de lidar com as emoções. Isso 
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se dá porque a forma como a criança é 
cuidada interfere na formação e 
manutenção de suas ligações neurais. Além 
disso, embora o cérebro humano tenha 
capacidade notável de transformação, 
existem períodos críticos durante os quais 
tipos específicos de aprendizado são 
melhor realizados. Da mesma forma, há 
períodos em que experiências negativas ou 
ausência de estimulação podem levar a 
efeitos sérios e duradouros (Shore, 1997). 

As principais conquistas do 
desenvolvimento nos primeiros anos de 
vida são a confiança básica, a autonomia e 
a iniciativa. A aquisição da confiança 
básica, que deve ocorrer durante a 
lactência, depende das interações do 
cuidador com a criança no provimento de 
alimentação, higiene, conforto, segurança e 
aconchego. Mediante cuidados 
consistentes, a criança desenvolve um 
vínculo de afeto, ou apego, que permitirá a 
ela experimentar novas situações e 
relacionamentos no futuro. No segundo e 
terceiro anos de vida, a criança 
experimenta controlar as situações por si 
mesma e precisa de oportunidades para 
realizar sua independência, ao mesmo 
tempo em que precisa de limites 
consistentes que garantam sua segurança 
física e emocional. E, aos 4, 5 e 6 anos, ela 
utiliza as habilidades aprendidas para 
enfrentar novas situações e o sucesso 
resulta em auto-percepção positiva. 

Considerando a imensa tarefa que é 
a promoção do desenvolvimento infantil, é 
que a responsabilidade pela proteção e 
cuidado da criança deixa de ser 
exclusividade de seus pais e demanda 
compromisso político e social abrangente.  

Ao mesmo tempo em que 
afirmamos que cabe às famílias a 
responsabilidade primeira pelo 
atendimento das necessidades da criança, 
por prover a ela oportunidades de 
desenvolvimento e buscar ajuda quando 
necessário, está claro que é fundamental a 
existência de redes sociais para apoiá-las 

nessa função. O papel das redes sociais é 
engajar as famílias em processos de 
aprendizado e aquisição de habilidades 
para cuidar das crianças em casa, de forma 
a melhorar o desenvolvimento infantil nas 
áreas física, emocional, social e cognitiva. 
Como elementos da rede, aos trabalhadores 
de saúde, educação, assistência social, 
também cabe ajudar as famílias a 
compreenderem o processo e as 
necessidades de desenvolvimento infantil, 
a pensarem em alternativas para o 
atendimento da criança, além de realizar o 
acompanhamento do desenvolvimento e 
encaminhar crianças com problemas para 
atenção apropriada (UNICEF, 2001).  

Embora a vigilância do desenvolve-
mento seja uma ação básica de saúde do 
programa de atenção integral à saúde da 
criança em nosso país, não podemos dizer 
que tem havido implementação dessa ação. 
Uma das razões plausível é que o 
desenvolvimento não pode ser avaliado tão 
simples e objetivamente como o 
crescimento, por exemplo, e as 
intervenções não podem ser prescritas 
como se faz com uma vacina ou um 
antibiótico. Para responder a essa 
dificuldade, um dos focos do projeto 
“Nossas crianças: janelas de 
oportunidades” é desenvolver material que 
auxilie os trabalhadores para a avaliação 
infantil do desenvolvimento. 

Outra razão que explica esse problema é 
que o modelo assistencial vigente nos 
serviços de saúde centra-se em procede-
mentos e na doença, deixando de lado 
ações de promoção. Assim, no momento 
em que se propõe esse novo modelo 
assistencial – o Programa de Saúde da 
Família – cria-se um cenário privilegiado 
para a implantação efetiva das medidas 
necessárias ao trabalho com o 
desenvolvimento infantil. Assim, além de 
propor uma metodologia de avaliação, o 
projeto pretende aprofundar o foco do 
cuidado da criança e ações junto às 
famílias com vistas à melhoria do cuidado
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O cuidado e a promoção do desenvolvimento infantil 
 
 
 

Conforme já assinalamos, o 
cuidado é um dos determinantes do 
desenvolvimento infantil. Sem as 
brincadeiras, o toque e outros estímulos, o 
cérebro de um bebê pode desenvolver-se 
significativamente menos. Aos 6 anos, o 
cérebro infantil já desenvolveu os amplos 
contornos de sua auto-estima, senso de 
moralidade, responsabilidade e empatia, 
sua capacidade de aprendizado e de 
relacionamento social, e outros aspectos de 
sua personalidade (UNICEF, 2001). 

 Embora não haja uma única forma 
correta de cuidar, pois quando falamos 
sobre cuidado também se fazem presentes 
concepções, valores e práticas 
diferenciadas, queremos ressaltar que há, 
porém, um equívoco muito difundido tanto 
no âmbito do trabalho em saúde quanto na 
sociedade em geral: o cuidado, 
principalmente aquele dirigido às crianças 
pequenas, é visto como algo banal, 
simples, que não demanda conhecimento 
específico nem muito investimento. Isso 
porque é corrente a concepção da função 
social da mulher como naturalmente capa-
citada e habilitada a prestar cuidados pela 
essência feminina que carrega, portanto, 
desvestindo o cuidado de valor social. Isso 
é facilmente constatado em nosso meio 
quando verificamos, por exemplo, que o 
atende-mento das crianças em creches tem 
sido feito, predominantemente, por 
mulheres com precária instrução formal, 
sem treinamento nem acompanhamento 
educacional em serviço.  

Em contraposição, entendemos o 
cuidado como um fenômeno determinado 
social e  historicamente  e  que, portanto, 
não pode ser tratado como se fosse 
compreendido igualmente por todos. 
Assim, é importante determo-nos nesse 
tema. 

Consideramos o cuidado como a 
essência da enfermagem, concretizada por 

atitudes e práticas de relação entre pessoas, 
sendo essa prática uma ação social. Além 
disso, defendemos a posição de que o 
cuidado é a essência da saúde, pois é uma 
necessidade para o desenvolvimento, 
manutenção da saúde e sobrevivência do 
ser humano em todas as culturas do 
mundo. 

Assim, cuidar significa “comporta-
mentos e ações que envolvem 
conhecimentos, valores, habilidades e 
atitudes, empreendidas no sentido de 
favorecer as potencialidades das pessoas 
para manter ou melhorar a condição 
humana no processo de viver e de morrer” 
(Waldow, 1997). 

Segundo Mayeroff (1971) “cuidar 
de outra pessoa, no sentido mais 
significativo, é ajudá-la a crescer e 
realizar-se”. 

Para Boff (1999), cuidado é uma 
“atitude fundamental, um modo de ser 
mediante o qual a pessoa sai de si e centra-
se no outro com desvelo e solicitude” e “a 
atitude de cuidado pode provocar 
preocupação, inquietação e sentido de 
responsabilidade”, o que confere à pessoa 
que tem cuidado sentimento de 
envolvimento e ligação afetiva com o 
outro.  

Assim, a discussão sobre os 
cuidados às crianças deve garantir que as 
famílias e outras pessoas que cuidam delas, 
como as educadoras de creches e pré-
escolas, compreendam que a qualidade das 
experiências infantis deve permitir-lhes 
terem confiança em si próprias, sentirem-
se aceitas, ouvidas, cuidadas e amadas, de  

 

forma a oferecerem segurança para sua 
formação pessoal e social, para o 
desenvolvimento de sua identidade e 
conquista da autonomia. Além disso, os 
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cuidadores devem saber que mediante o 
cuidado, a interação e a brincadeira, 
estabelecem-se vínculos afetivos 
significativos entre a criança e as pessoas 
que a cuidam, essenciais ao bem-estar 
infantil. E o mais importante, é que essas 
ações devem procurar considerar o ponto 
de vista da criança não o dos adultos.  

 Um exemplo corriqueiro pode 
oferecer uma noção da importância de que 
o cuidado infantil seja pensado. É 
freqüente a idéia de que dar colo 
“acostuma mal” a criança. Os pais, muitas 
vezes, são advertidos por outras pessoas, 
até mesmo por profissionais de saúde, para 
que evitem manter a criança ao colo. Mas, 
felizmente, cada vez mais essa concepção 
vem sendo contestada e vem se 
comprovando a importância do toque até 
mesmo para a formação da identidade da 
criança. O colo confortável e seguro é um 
cuidado fundamental, e crianças de 
deferentes idades precisam sentir-se 
fisicamente acolhidas pelo outro seja em 
situações de dificuldade, seja em 
momentos de alegria. 

 Tal como nesse exemplo, são 
inúmeras as situações em que o 
conhecimento sobre o processo de 
desenvolvimento infantil pode ajudar os 
pais e outros cuidadores profissionais a 
compreenderem a criança, sabendo o que 
esperar dela em cada faixa etária, bem 
como realizarem o cuidado, considerando 
as necessidades relativas ao 
desenvolvimento.  

 

Trabalhando com as famílias para 
a promoção do desenvolvimento 

infantil 
 

Ao colocarmos como papel dos 
trabalhadores de saúde auxiliar os pais e 
outros cuidadores a compreenderem o 
processo e as necessidades de 
desenvolvimento infantil e a pensarem em 
alternativas para o atendimento da criança 

entramos na arena do papel educativo em 
saúde. 

Como primeiro ponto a destacar 
nessa área temos a relação dos usuários 
com profissionais. O estabelecimento de 
confiança decorre de um processo que tem 
como eixo central o desenvolvimento de 
relações pessoais democráticas, mediante a 
comunicação dialógica. A comunicação é 
indispensável para a assistência à saúde, 
pois é o principal meio de veiculação do 
processo educativo. Enquanto atividade de 
suporte aos programas de saúde, constitui-
se em recurso para estabelecer a confiança 
e a vinculação do usuário ao profissional e 
ao serviço de saúde.  

A tecnologia das relações é uma 
das mais complexas, pois abrange não só 
conhecimentos, habilidades e 
comportamentos, como também atitudes. 
O profissional de saúde deve ter uma 
atitude comunicativa, isto é, 
disponibilidade interna de se envolver na 
interação pessoa a pessoa, e o 
compromisso de utilizar a comunicação 
como instrumento terapêutico. 

 A comunicação na atenção à saúde 
é construída, uma ação intencional, 
dirigida e orientada para um interesse 
concreto. Os processos comunicativos 
baseiam-se em escutar o outro para 
compreender quais são suas crenças, sua 
situação e suas possibilidades, e poder 
atuar conjuntamente. Mediante a troca de 
informações, crenças, valores, normas e 
afetividade, almeja-se chegar a acordos 
que orientem, positiva e efetivamente, os 
fazeres dos profissionais e dos usuários 
para o atendimento às necessidades em 
foco, no caso a promoção do desenvolve-
mento infantil.  

 O processo de diálogo tem como 
cerne a busca de uma relação horizontal, 
de compartilha de conhecimentos (Freire, 
1998). Os pressupostos que orientam o 
processo de comunicação, na abordagem 
dialógica e emancipatória são: 
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� Todas as pessoas, inclusive as 
crianças, têm direito e são capazes de 
escolher o caminho mais apropriado para 
promover, manter e recuperar suas saúde.  

� O objetivo da interação entre  
profissionais de saúde e família deve ser 
manter ou promover a aquisição de um 
senso de controle sobre a vida, nas 
experiências do processo saúde-doença. A 
ação do trabalhador deve resultar em 
oportunidades para que  familiares 
identifiquem as capacidades atuais e 
adquiram aquelas necessárias para atender 
às necessidades dos membros da família, 
gerando mudanças positivas com aumento 
da força e capacidade para decidir e agir. 

� As atitudes e os comportamentos 
são decorrentes dos conhecimentos, 
experiências, valores, crenças e emoções, 
além das condições materiais de vida e 
trabalho. Isto é verdade em relação às 
famílias assim como em relação aos 
trabalhadores de saúde, e essas atitudes e 
comporta-mentos influem na relação com 
os demais. Por esse motivo, os 
profissionais devem exercitar sua 
capacidade de reflexão sobre si mesmos e 
suas práticas. 

Considerar todos esses aspectos 
pode ajudar o trabalhador a conhecer e 
entender a realidade do usuário, sua 
compreensão de mundo, e até identificar as 
razões de ser desta compreensão. Este é 
um passo importante para promover o 
estabelecimento de uma relação de 
confiança. Ainda mais, o desvela-mento da 
realidade concreta do usuário pode ser o 
primeiro passo para transformar sua 
compreensão acerca do mundo.  

Mas, para isso, vale destacar que o 
usuário precisa sentir que pode manifestar 
tudo o que pensa e sente, pois não será 
criticado ou menosprezado por isso. Não 
quer dizer que o profissional não possa 

discordar do usuário, mas que, a despeito 
de concordar ou não, ele é capaz de 
compreender como determinada situação 
se apresenta para a outra pessoa. 
Reconhecer e aceitar as diferentes formas 
de pensar de cada um permite criar um 
clima emocional de segurança e confiança, 
condições necessárias para uma relação de 
comunicação.   
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O Programa de Saúde da Família e as Janelas de Oportunidades 
Acompanhamento Integral das Crianças e sua Família 

Iracema de Almeida Benevides5 

 

Crianças e jovens brasileiros: trajetória marcada por  incertezas 
 
 
 De acordo com os dados 
apresentados no relatório anual da Unicef 
para o ano de 2001, baseados no Censo 
2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 21 dos 169,9 milhões 
de habitantes são crianças entre 0 e 6 anos; 
e 26 milhões estão entre 07  e 14 anos.  As 
estatísticas apontam uma tendência de 
redução da taxa de fertilidade das 
brasileiras (2,3 crianças por mulher) e do 
tamanho da família (3,4 pessoas), 
acompanhadas pela elevação da 
percentagem de famílias monoparentais.  
Em relação à saúde materno-infantil, vale 
ressaltar a elevada taxa de partos cesáreos 
no país (38%), sabidamente associados a 
uma maior morbi-mortalidade; a taxa de 
50% de mulheres que usam a esterilização 
como método contraceptivo e a 
mortalidade infantil de 34,6 por mil 
nascidos vivos – melhor do que em 
décadas anteriores, mas ainda elevada. 
Ainda em relação à mortalidade infantil, 
essa média esconde as gritantes 
desigualdades regionais: enquanto no 
estado do Alagoas esse indicador é de 66 
por mil, no Rio Grande do Sul é de 18,4 
por mil.  

A despeito do crescimento global 
da economia e de várias políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento social, 
30% da população negra pode ser 
considerada pobre, apresentando taxa de 
analfabetismo elevada (20%) e 12,7 por 

cento da população branca vive com 
menos de meio salário mínimo. A 
desigualdade social fica mais visível com a 
evidência de que quase 1/3 da população 
vive com menos de $ 2 dólares ao dia, 
valor considerado “nível de pobreza”. 

Considerando o papel fundamental 
da Educação na transformação dessas 
estatísticas, é desapontador constatar – de 
acordo com dados do Ministério da 
Educação citados no relatório Unicef – que 
apenas 4,2% das crianças até 03 anos tem 
acesso a creches e entre as crianças de 4 a 
6 anos, apenas 37,9 estão cobertas por este 
serviço. Embora 79% dos jovens entre 15 e 
17 anos estarem matriculados, grande parte 
deles cursa o ensino fundamental. Embora 
o alcance global da rede educacional tenha 
sido muito ampliado, ainda não há garantia 
de condições mínimas de ensino e 
cuidados básicos para todas as unidades. 

De acordo com o recente livro 
"Mapa Da Violência III" do sociólogo 
Jacob Waiselfisz, lançado pela UNESCO, 
em várias Unidades da Federação, como 
Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, 
os homicídios são os responsáveis por mais 
da metade das mortes de jovens no País. 
Em 68,3% destes casos, foram utilizadas 
armas de fogo. Complementando o 
panorama geral da juventude no Brasil do 
novo milênio, registra-se que mais de um 
quarto dos partos são de garotas de 10 a 19 
anos

. 

 

 

5 Médica graduada pela UFMG em 1992, Especialização em Sáude da Família pelo Polo de Capacitação da 
UFMG, Especialização em Homeopatia e Medicina Antroposófica, atuação como médica no PSF por cinco anos e 
Coordenadora Técnica da Parceria Monte Azul para Implantação do PSF no Município de São Paulo. 
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À procura de políticas, propostas e soluções 
 
 

 Dados sobre a nossa realidade 
como os apresentados acima, levantam o 
debate sobre o alcance real das políticas 
públicas de caráter social no plano 
“macro”, cujos possíveis avanços ainda 
não estão refletidos de maneira impactante 
sobre os principais indicadores de 
acompanhamento da qualidade de vida da 
população. Podemos salientar a grande 
dissociação existente entre essas 
estratégias e a tendência do modelo de 
política econômica mundial competitiva e 
excludente, mantenedora de eternas 
desigualdades sociais.   

No panorama contemporâneo de 
predomínio das contribuições da Promoção 
da Saúde (que considera de como pré-
requisitos para a saúde a paz, a educação, 
moradia, alimentação, renda, ecossistema 
estável, justiça social e equidade), propõe-
se a construção de 1) políticas públicas 
sadias, 2) ambientes favoráveis, 3) reforço 
da ação comunitária, 4) desenvolvimento 
de aptidões pessoais e  5) reorganização 
dos serviços sanitários  para que sejam 
alcançadas condições satisfatórias de vida. 
Nesse âmbito, a utopia reinante é que as 
ações sejam fruto da articulação harmônica 
entre os vários atores, segmentos sociais, 
instituições e poderes envolvidos direta ou 
indireta-mente com o tema em questão, por 
exemplo, a infância e adolescência, 
buscando trabalhar de maneira intersetorial 
e transdisciplinar para garantir parâmetros 
de qualidade de vida duradouros.    

Não contradizendo o grande valor 
da implantação dessas modernas 
metodologias integrativas e articuladoras 
das instancias formais, é importante não 
perdermos de vista a importância decisiva 
do jogo de forças no nível “micro” – foco 
dos processos que se deseja transformar –  

 

no destino das ações implantadas em 
qualquer comunidade. Esse é o assunto da 
Educação “Popular” em Saúde, linha da 
Educação em Saúde e da Educação 
Popular fortemente orientada para a busca 
de estratégias de compreensão e fortalece-
mento das populações marginalizadas pelo 
processo desenvolvimentista, baseada na 
proposta pedagógica de Paulo Freire, que 
busca uma educação para a liberdade e a 
crítica. As múltiplas abordagens e 
metodologias da Educação Popular (em 
Saúde) encontram um ponto de conversão 
no trabalho direto junto às comunidades/ 
indivíduos envolvidos, participando 
diretamente da realidade local. 

Surgindo como uma construção 
multifacetada a partir de tendências e 
princípios norteadores presentes na 
Conferência da Atenção Primária à Saúde 
de Alma-Ata, 1978 (Saúde para Todos no 
ano 2000) e na Conferência da Promoção 
da Saúde de Ottawa, 1986; entre os 
modelos de Saúde da Família de Cuba e do 
Canadá; entre as diferentes experiências de 
medicina comunitária do Nordeste e do Sul 
brasileiros; entre as propostas do 
Movimento da Reforma Sanitária e os 
princípios Doutrinários e Normativos do 
Sistema Único de Saúde criado em 1988; e 
entre os princípios das políticas de alcance 
no “macro” versus trabalho na realidade 
“micro”, o Programa de Saúde da Família 
(PSF) criado em 1996 pelo Ministério da 
Saúde vem ocupando destaque, estando 
entre as políticas de Saúde no Brasil de 
maior crescimento nos últimos anos. 
Exatamente pela sua característica de 
estratégia congregadora de diferentes 
tendências, o PSF tem ascendido calorosos 
debates acerca de modelo de saúde (quadro 
1).  
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Mantendo as definições centrais 
desde a sua criação como estratégia oficial 
do Ministério da Saúde para reorganização 
da Atenção Básica (AB), o PSF 
caracteriza-se pelo trabalho de uma equipe 
nuclear composta por um médico 
generalista, um enfermeiro, um ou dois 
auxiliares de enfermagem e cinco ou seis 
agentes comunitários de saúde, nos 
parâmetros da  AB,  para um território 
definido com até 1000 famílias. 
Dimensionados para duas equipes, prevê-
se a atuação de uma equipe de saúde bucal. 
Os demais profissionais da Unidade  Saúde 
da Família (que agrega idealmente 4 
equipes) formam a “equipe ampliada”. 
Entre os atributos marcantes do PSF 
encontra-se o ideal de atendimento 
humanizado e construção de vínculo sólido 
entre o profissional de saúde e a sua 
população. Estes aspectos freqüentemente 
são traduzidos pela expressão “mudança 
do olhar”, significando as múltiplas 
mudanças. Compreende-se o trabalho da 
equipe de PSF como muito além da mera 
“porta de entrada” no SUS, mas como elo  

 
 

permanente de uma complexa rede dos 
diferentes níveis de serviços de atenção à 
saúde e, principalmente, como instrumento 
de aprofundamento no tecido social para 
seu fortalecimento e sua transformação. A 
despeito da grande polêmica em torno do 
PSF e de seu complexo processo de 
implantação, resultados sobre indicadores 
de morbi-mortalidade apontam o impacto 
positivo dessa proposta.  

Deslocando o tradicional eixo da 
saúde da área da Ciência e Tecnologia para 
o Social, entre as principais ações do 
trabalho em PSF encontram-se aquelas 
voltadas para a área temática “materno-
infantil”, para o acompanhamento de 
famílias (especialmente aquelas em 
situação de risco) e para o incentivo ao 
desenvolvimento de ações comunitárias.  
Em relação ao binômio mãe-bebê, salienta-
se a cobertura pré-natal precoce, o 
incentivo ao aleitamento e o 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil. Todas essas 
ações são muito favorecidas pela 

Quadro 1. PSF: Uma Proposta Arrojada 
 

• Trabalho em Equipe  

• Contínuo intercâmbio entre os diferentes saberes (técnico-popular-
científico) 

• Ampliação do conceito saúde-doença 

• Ampliação da cobertura para a Atenção Básica 

• Multi e Transdisciplinaridade 

• Ações dirigidas a uma população/território definidos 

• Abordagens da saúde nos âmbitos da saúde coletiva, familiar e 
individual 

• Diversidade de ambientes e de metodologias 

• Ações múltiplas: assistência, reabilitação, prevenção, promoção e 
educação em saúde 

• Trabalho direto com as famílias e a comunidade, buscando construções 
e soluções compartilhadas 

• Linguagem Nacional 

• Sistema de informação específico (SIAB – Sistema de Informação da 
Atenção Básica) 
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proximidade das equipes de suas famílias 
acompanhadas e pela ampla gama de 
possibilidades de ambientes e abordagens à 
disposição dos profissionais.  

Especialmente em relação à criança 
é possível planejar uma excelente proposta 

de acompanhamento global de sua saúde 
(Quadro 2). 

 
 
 
 

 

 

Abrindo janelas para a vida: o cuidado nos primeiros anos 
 

Nas últimas décadas obeserva-se à 
crescente valorização nos meios de 
comunicação, nas políticas públicas e nos 
movimentos civis, dos cuidados 
fundamentais nos primeiros anos de vida 
da criança. Entremeado ao elenco de 
pontos já consolidados tais como os 
inúmeros benefícios do aleitamento 
materno, da imunização, as noções 
essenciais da vida psíquica infantil e a 
importância do ambiente familiar, está a 
abordagem do desenvolvimento infantil, 
não recebendo nenhum destaque especial. 
Em muitos serviços de saúde essa 
abordagem está centrada na aplicação 
simplificada de escalas padronizadas e 
perguntas dirigidas durante consultas 

agendadas.  

Temas como “desenvolvimento do 
cérebro e do sistema nervoso” podem ser 
vistos como tabu na saúde coletiva pela 
possibilidade de fortalecimento dos 
princípios da biomedicina , que refletem o 
modelo Flexneriano e por conseguinte, 
insinuam o determinismo genético e social. 
Corre-se sempre o risco de ser interpretado 
de maneira errônea ao afirmar-se que o 
crescimento do cérebro acontece  
prioritariamente até os três de vida, 
principalmente se esta afirmação for 
desprovida de outros dados sobre como se 
dá este desenvolvimento cerebral. Tomada 
em sentido literal poderia, certamente, 

Quadro 2. A Criança no PSF 
 
• Possibilidade de uma visão de conjunto: criança, família, comunidade, 

ambiente 

• Diagnóstico múltiplo e multidisciplinar 

• Acesso a dados e informações do cadastro familiar 

• Acompanhamentos permanentes, lineares 

• Início precoce dos cuidados: pré-natal e puericultura 

• Proximidade territorial:  ferramentas para o trabalho cotidiano 

• Fortalecimento do vínculo 

• Intervenção precoce 

• Possibilidade de envolvimento dos pais e dos familiares  nas propostas (de 
intervenção) 

• Garantia de Direitos: “Cidadania Mirim” 

• Trabalho articulado com creches e escolas  

 



 3 

contribuir para gerar mais preconceito e 
exclusão das classes populares. Mas 
muitos autores têm superado este 
preconceito e começado a divulgar o que 
realmente está por trás dos recentes 
estudos de neurociência, que 
decididamente contrariam qualquer forma 
de determinismo e ressaltam a grande 
importância que o ambiente, especialmente 
traduzido pelo “calor envolvente e 
interativo de adultos” em detrimento de 
condições meramente materiais, têm nesse 
aspecto da vida infantil. 

Nos estudos de Rima Shore, 
Rethinking the Brain, cinco aspectos são 
apontados em relação ao desenvolvimento 
infantil: 
• O desenvolvimento infantil é 
resultado de uma interação entre as forças 
genéticas e ambientais (nature and nurture) 
• Cuidados precoces e nutrição têm 
um impacto decisivo e permanente sobre 
esse desenvolvimento, especialmente sobre 
a habilidade para aprender e a capacidade 
para regular as emoções. 
• O cérebro humano tem uma grande 
capacidade plástica, mas tempo é um fator 
essencial: quanto mais jovem, maior a 
plasticidade cerebral. 
• Há momentos em que experiências 
negativas ou a ausência de estimulação 

apropriada são particular-mente lesivas 
para o desenvolve-mento infantil 

Evidências marcantes vindas da 
neurociência e de especialistas em 
desenvolvimento infantil apontam para a 
alta responsividade dos cuidados e da 
intervenção precoce. 

Na mesma direção estão os estudos 
de Eliot (Early Inteligence) e Healy (Yor 
Child’s Growing Mind), que propõem a 
expressão “janelas” para esses períodos em 
que a criança precisa receber determinados 
cuidados e estímulos, baseados no timing 
cerebral – ressaltando que esses cuidados 
passam prioritariamente pela relação 
afetuosa e interativa dos pais e dos 
cuidadores, que devem aprimorar a sua 
observação das necessidades infantis para 
aquele momento de vida, vindo a oferecer 
o estímulo apropriado. 

Estudos como estes subsidiam 
propostas de intervenção tais como as da 
Unicef, que propõe projetos de cooperação 
com diversos setores da sociedade, 
incluindo órgãos governamentais e não 
governamentais, a partir de programas tais 
como o “Janelas de Oportunidades” com 
foco nas variáveis que cercam o 
Desenvolvimento Infantil. 

 
 

 

Chegando ao mundo: abertura e fragilidade 
  

Ainda que não tenhamos acesso aos 
resultados dos recentes estudos em 
neurociência e do novo paradigma, e ainda 
que não estejamos diretamente ligados aos 
programas e políticas governamentais nas 
áreas da saúde e educação, seguindo 
apenas as linhas do nosso coração, senso 
comum e saber popular, a simples menção 
da infância já evoca em nós sentimentos e 
emoções especiais. Estar diante de uma 
criança recém-nascida desperta em nós, 
com muita freqüência, a vivência do 
sagrado. É o encontro com o mistério da 
vida. Nas mais diversas culturas ao redor 
do mundo, o nascimento de uma criança é 

elevado à celebração da vida. 

Uma das características centrais da 
espécie humana, em comparação com 
outros seres vivos, é a extrema fragilidade 
dos nossos “filhotes”: eles chegam, após 
longos nove meses de preparação no ventre 
materno, ainda bem “molinhos” e 
completamente dependentes de nosso 
cuidado. Estão totalmente abertos ao 
mundo. Essa abertura está refletida, 
simbolicamente, nas aberturas cefálicas, as 
fontanelas. Ainda não desenvolveram a 
habilidade de filtrar e selecionar o que 
absorvem, e à medida que a audição, a 
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visão, o paladar e os outros sentidos vão se 
desenvolvendo eles vão absorvendo o 
mundo, com o qual se sentem 
completamente unidos. Precisam ser 
aquecidos e nutridos, protegidos por um 
útero externo. Um útero que envolve, 

embala, nina, nutre e filtra, assim como o 
fez a anteriormente o útero biológico 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sementinhas, as crianças 
trazem todo o potencial humano guardado 
em seu interior. Esse delicado reservatório 
precisa, no entanto, que condições sejam 
criadas para que possa desabrochando-se 
por inteiro. Chamamos esse despertar das 
potencialidades afetivas, cognitivas e 
motoras numa seqüência cronológica desde 
o nascimento de “Desenvolvimento 
Infantil” e, habitualmente o avaliamos 
através da observação da aquisição de 
habilidades; sabendo que este é um 
processo que tem uma característica 
peculiar: acontece linearmente no tempo, 

de maneira contínua, perene, mas também 
transversalmente, há-vendo épocas  
propícias para o surgimento uma nova 
habilidade.  

Quem tem ou teve um bebê por 
perto sabe que logo após o nascimento, ele 
dorme praticamente o tempo todo. Ao 
longo dos primeiros meses ele vai, aos 
poucos, interagindo e interessando-se pelo 
mundo. Após os 6 meses de vida a 
freqüência de surgimento de novas 
habilidades é bastante aumentada e após os 
9 meses essa freqüência intensifica-se 
ainda mais, vindo a ter um ápice em torno 

A Sementinha 

 

Sementinha de flor 

Escondida no chão 

Está dormindo seu sono 

Sossegado e bom 

 

Veio a chuva e caiu, 

Veio o sol e brilhou. 

Sementinha sentiu, 

Mexeu-se e acordou. 

 

E saiu da casinha 

Onde estava apertada 

Esticou as folhinhas 

E ficou ajeitada. 

E cresceu, e cresceu, 

E subiu no varal 

E cheia de flor 

Alegrou o quintal 
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dos 3 anos de idade. Embora não seja 
interrompido aí, há uma suave redução da 
freqüência de eventos novos nos próximos 
anos. 

Por atrás desses eventos novos no 
cenário da vida do bebê e da criança, 
esconde-se um grande e misterioso 
universo de fatores e condições. A 
separação didática do acompanhamento de 
crianças fracionada nas duas vertentes 1) 
crescimento (peso e estatura) e 2) 
desenvolvimento (habilidades 
psicomotoras) propicia uma fragmentação 
da avaliação global dessa criança, em suas 
diversas instâncias (bio-psico-social). 

Sabemos que no organismo humano nada é 
“separado”, e particularmente a criança, é 
um todo indissociável. Um conjunto muito 
delicado de eventos concomitantes de 
forma e função: aumento celular e tecidual, 
paralelo à sua diferenciação. Um bom 
exemplo disso é a fase dos seis ou sete 
meses. Nessa fase, de maneira global 
podemos esperar encontrar um bebê entre 
7 e 8 kilos, nascendo os dentes, 
aprendendo a sentar-se sozinho, 
balbuciando vários sons e começando a 
comer duas refeições pastosas ao dia. Onde 
é crescimento e onde é desenvolvimento? 

 

 

 

Compreendendo as delicadas estruturas nervosas e a expressão 
“Janelas de Oportunidades” 

O acompanhamento desse processo 
global, através da observação do 
surgimento de novas habilidades tais como 
a retribuição do olhar e do sorriso, a 
capacidade de manter a cabeça erguida 
quando de bruços, a capacidade para 
sentar-se sozinha,  acenar das mãos danos 
“tchau”, trocar passinhos e falar, entre 
várias outras, fornece-nos dados preciosos 
sobre o crescimento e a diferenciação do 
tecido cerebral e sua relação com todo o 
organismo. Mas este cérebro começou a 
ser formado bem antes do nascimento, já 
nas primeiras semanas após a concepção.  
Quando o bebê nasce, ele nasce apenas aos 
nossos olhos. O processo contínuo que se 
desenrolava no protegido ambiente do 
organismo materno agora acontece 
externamente, diante dos nossos olhos. O 
surgimento dos neurônios começa a partir 
da terceira semana da concepção. Essas 
fantásticas células multiplicam-se numa 
velo-cidade impressionante durante todo o 
período pré-natal, vindo a migrar para 
determinadas regiões do cérebro e a 
diferen-ciarem-se como responsáveis pelos 
reflexos, pelos movimentos voluntários do 
corpo, pela percepção, pela linguagem e 
pelo pensamento. Um grande aumento no 

número de neurônios acontece, especial-
mente, desde o segundo trimestre da 
gestação até o fim do primeiro ano de vida. 
Neste momento também há o crescimento 
de outras células cerebrais (glia) que 
sustentam, nutrem e mantêm os neurônios 
unidos em um todo, vindo o cérebro a 
alcançar a forma que conhecemos.  

É tão relevante a preponderância do 
crescimento do tecido cerebral desde o 
período pré-natal até os primeiros anos de 
vida, que a cabeça é a maior parte do corpo 
do bebê ao nascimento. Acompanhando as 
medidas de perímetro cefálico, observamos 
que a circunferência craniana praticamente 
dobra desde o nascimento até o segundo 
ano de vida, sendo que o seu aumento é 
muito intenso até os dezoito meses, 
crescendo mais lentamente a partir de 
então. Nosso “cérebro pensante”, também 
chamado de córtex, ou camada cinzenta, 
por sua vez, está composto por seis 
camadas de células neurais e gliais, 
cobrindo as regiões inferiores. Como dito 
anterior-mente, ao nascimento, essa matriz 
já está formada em sua maior parte, vindo 
a “funcionar” e “aprender caminhos” à 
medida que vai sendo usada
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.Neurônios: os delicados atores por atrás dessa estória 
  

 Aninha é uma linda menina de dez 
meses. Começou a engatinhar há dois 
meses e agora apóia-se no sofá e fica de 
pé, com o apoio dos pais. Se lhe seguram 
pelas mãos, ela quer trocar passinhos. Vai 
a busca da grande joaninha vermelha de 
pano, com a qual gosta de se enroscar, 
mordendo-a e jogando-a ao longe, só para 
pegar outro objeto. Este objeto pode ser o 
telefone, o controle remoto da televisão, 
uma xícara sobre a mesa. Tudo isto é 
acompanhado por diferentes sons e 
expressões faciais, denotando alegria, 
contenta-mento ou, o contrário – caso suas 
intenções não sejam obedecidas, desgosto 
e contrariedade. Se passou da hora de 
almoçar, o descontentamento é 
inconciliável, a menos que a comidinha já 
esteja a caminho da boca... 

 Um dos elementos responsáveis por 
muitas dessas habilidades desenvolvidas 
por Aninha são essas pequenas e delicadas 
células nervosas: os neurônios. A geografia 
do funcionamento neuronal é uma 
complexa área do conhecimento humano 
que só muito recentemente vem podendo 
ser estudada através dos recursos 
tecnológicos da atualidade. Embora a 
anatomia do córtex tenha sido descoberta 
nas primeiras décadas do século passado, 
muitos dados sobre como os neurônios 
funcionam só passaram a estar disponíveis 
mais recente-mente. Hoje sabemos que os 
neurônios vão construindo “autovias” 
(Healy,1994) dentro do cérebro, 
estabelecendo os fluxos preferenciais de 
seu funcionamento através das suas 
conexões, as sinapses. 

Essas células com formato de pipas 
ou pandorgas possuem a incrível 
habilidade de se comunicarem entre si 
através de um complexo processo elétrico, 

químico e hormonal que acontece entre as 
suas estruturas componentes. Um esquema 
bem simples de funcionamento poderia ser 
exemplificado da seguinte maneira: 
informações chegam aos dendritos (as fitas 
das pipas são as antenas dos neurônios). 
Essas informações são metabolizadas no 
interior da “cabeça” do neurônio e seguem 
pela sua cauda (axônio) até a parte mais 
inferior onde esta cauda abre-se em 
múltiplas “fitas” com capacidade de 
transmissão de informações: as sinapses. 
Comparando neurônios maduros e 
neurônios imaturos, observamos, entre 
outras diferenças, a ausência da camada de 
mielina ao longo do axônio. Outra grande 
diferença é que, ao nascimento, os 
dendritos (antenas) são frágeis e esparsos. 
À medida que o bebê vai sendo exposto às 
mais diversas impressões sensoriais essa 
parte dos neurônios vai sendo ativada e 
desenvolve-se bastante. Esse processo 
multiplica-se em escala geométrica a partir 
do nascimento. Os neurônios que são 
ativados, constituem-se em verdadeiros 
caminhos de transmissão de in-formações. 
Quanto mais este caminho é usado, mais 
ele é fortalecido, tornando-se uma “via 
preferencial”. Sinapses utilizadas são 
fortalecidas pelo uso repetido. Neurônios 
que não são usados, que são esquecidos, 
desaparecem após algum tempo (Hailey, 
1994). A estimulação freqüente pelo 
recebimento e transmissão de informações 
provoca o crescimento dos dendritos. A 
totalidade do processo pode ser comparada 
a uma arborização, na qual os dendritos 
vão crescendo como galhos de árvores, 
pelo uso repetido. 
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Essa arborização dendrítica vai ser 

maior e mais rica, quanto maior for a 
estimulação. Cada resposta a sinais, sons, 
sentimentos, aromas e sabores estimula os 
dendritos e o cérebro “aprende caminhos”. 
Quanto mais o cérebro aprende, mais ele se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna capaz de fazer. Daí podemos aferir o 
grande impacto que o ambiente 
(estimulação, nutrição, cuidados e afeto) 
tem sobre o desenvolvimento infantil. 
 
 

Desenvolvimento do cérebro antes do nascimento 

1. recém-nascido        2. aos três meses           3. Aos dois anos 
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 Um outro aspecto da fisiologia do 
sistema nervoso demonstra que a trans-
missão das informações pelas sinapses 
envolve substâncias químicas conhecidas 
como “neurotransmissores”. Pesquisas têm 
demonstrado sentimentos positivos 
estimulam a liberação dessas substâncias. 
Assim, o aprendizado é potencializado 
quando a criança sente-se tranqüila, 
descansada e segura. Situações de pressão, 
ansiedade e medo inibem a liberação de 
neurotransmissores e, portanto, limitam a 
comunicação entre os neurônios (Hailey, 
1994). 

Mencionada anteriormente, a 
mielina é a substância que forma a camada 
envoltória dos axônios e que permite a 
transmissão dos impulsos nervosos ao 
longo dessa região do neurônio. A 
seqüência do desenvolvimento humano é, 
entre outras coisas, também a seqüência da 
mielinização das estruturas do sistema 
nervoso. Essa seqüência é determinada 
pela nossa “natureza” e ocorre em ciclos 
que coincidem com o desenvolvimento de 

determinadas habilidades. Ao nascimento, 
a mielina concentra-se no ápice da medula 
espinhal, dirigindo seu crescimento tanto 
para o alto, em direção às estruturas 
cerebrais mais complexas, quanto para 
baixo, em direção às regiões inferiores da 
medula. O senso comum nos ensina que é 
impossível querer ensinar um bebê a 
caminhar com um mês de vida, mas que 
por outro lado, em torno de 1 ano ele vai 
estar manifestando esta aptidão e pronto 
para ser estimulado. Um organismo 
cansado e sob o impacto de uma jornada 
estressante, certa-mente não desempenhará 
sua tarefa biológica adequadamente. A 
produção da mielina precisa, no entanto, de 
condições adequadas para acontecer: boa 
nutrição, ritmo de sono e vigília 
equilibrados e bem estar emocional. Os 
mesmos ingredientes responsáveis pela 
liberação adequada dos 
neurotransmissores. Um organismo 
cansado e sob o impacto de uma jornada 
estressante, certa-mente não desempenhará 
sua tarefa biológica adequadamente.

 
Outros estudos sobre o impacto do ambiente e das emoções 

 

O bebê é um grande órgão sensório, 
através do qual os mais diferentes 
estímulos são captados. Através dos seus 
olhos, ouvidos, narinas, língua e, 
principalmente através de sua pele, ele lê o 
mundo. A pele é um órgão sensorial por 
excelência. Derivada da camada 
ectodérmica do embrião ela possui, 
portanto, a mesma origem que o tecido 
nervoso. Ao nascimento, enquanto os 
demais sentidos ainda estão em maturação, 
à pele está “pronta”. O bebê é capaz de 
perceber através dela, com extrema 
sensibilidade, a qualidade das impressões 
que o cercam: a temperatura das mãos de 
quem o toca, o tônus subjacente àquele 
toque, as emoções que determinam aquele 
tônus. É capaz de distinguir, através de 
seus sentidos, a diferença entre suavidade e 
tensão, ternura e frieza, aconchego e 
indiferença, tranqüilidade e medo. 

Posterior-mente, é capaz de “ler” na 
postura corporal e nos gestos, o que ainda 
não compreende intelectualmente. Como 
um “todo” ele percebe tudo.  

Na década de 40 do século passado, 
D. W. Winnicott revolucionou nossa 
concepção sobre a vida emocional das 
crianças desenvolvendo a aplicação da 
psicanálise à vida infantil. Partindo de 
outros marcos conceituais, Winnicott 
também aponta a importância do ambiente 
para o desenvolvimento. Para ele, a mãe é 
este ambiente, principalmente durante os 
primeiros meses de vida quando o bebê 
depende quase que exclusivamente dela 
para sobreviver. A partir de sua relação 
com a mãe/ambiente ele organiza os 
fundamentos de sua vida psíquica futura. É 
importante salientar a relevância, nestes 
estudos, do profundo significado que a 
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amamentação ao seio, o toque e toda a 
globalidade da interação com a mãe tem 
para a vida emocional desse ser. A boa 
maternagem pode, para Winnicott, garantir 
a prevenção de sérios distúrbios psíquicos 
tais como as psicoses no adulto. 

A construção do ego passa pela 
indispensável etapa de separação do todo 
original, onde a mãe representa esse todo. 

O bebê precisa sentir-se seguro e segurado, 
por aquilo/ aquele que posteriormente 
distinguirá como sendo o Outro. Nesse 
sentido, através da amamentação, o bebê 
inicia essa jornada de construção de 
estruturas essenciais da sua personalidade 

 
 

 
 

Direitos Fundamentais da Infância: entre outros, brincadeiras e fantasias 
 

A bailarina 

 

Cecília Meireles 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Não conhece nem dó nem ré 

Mas sabe ficar na ponta do pé. 

 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá. 

 

Não conhece nem lá nem si, 

Mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda com os bracinhos no ar 

E não fica tonta nem sai do lugar. 

 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

E diz que caiu do céu. 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas depois esquece todas as danças, 

E também quer dormir como as outras crianças. 
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Além das duas necessidades básicas 
já mencionadas, a estimulação e a nutrição, 
uma terceira condição é essencial para o 
desenvolvimento saudável de uma criança: 
o brincar. Através do processo de brincar – 
que para elas é assunto muito sério – 
experimenta-se uma ampla gama de 
vivências que vão desde a atividade 
corporal até as mais ricas fantasias. Essas 
vivências são essenciais para o 
desenvolvimento saudável de todo o seu 
ser. Em cada uma das fases da infância, o 
brincar assume formas definidas de acordo 
com as necessidades próprias para aquela 
fase. Como no poema de Cecília Meireles, 
ao sonhar em ser bailarina ela já é a 
bailarina, de corpo e alma. No dia seguinte, 
uma nova imaginação: mãezinha para suas 
bonecas e assim por diante, numa 
variedade inimaginável para nós adultos, 
que perdemos esta faculdade de fantasiar.  

 Independente da classe social, hoje 
mais e mais crianças encontram-se 
limitadas a uma sala escura, sentadas 
diante de uma televisão. Imóveis diante 
das intrigantes cenas que se desenrolam à 
sua frente, apenas os olhos se movem. 
Estudos tomográficos revelariam presença 

de atividade limitada apenas ao córtex 
visual. Considerando os conteúdos 
discutidos anteriormente, podemos 
certamente afirmar que a TV não é uma 
boa babá para uma criança, embora seja 
muito cômoda para aliviar a tarefa de pais 
cansados ou ocupados. A essencial 
interação para estimulação do 
desenvolvimento não está presente. A 
passividade física indica que está sendo 
perdida uma grande oportunidade de 
estimulação no período apropriado. Uma 
janela que não é aberta. 

Quando crianças têm oportunidade 
para estarem na natureza, em ambientes 
seguros, elas imediatamente saem em 
campanha de exploração do mundo ao seu 
redor. Uma flor, uma formiga, um pássaro: 
tudo é encantamento e interesse. Subir em 
árvores, escalar montes de terra e pedra, 
pendurar-se em canos e cordas são 
aventuras de prazer incomparável para 
elas. Através dessas atividades elas são 
estimuladas por inteiro, em todas as suas 
dimensões. Invariavelmente, param 
quando atingiram o seu próprio limite, 
pedindo para descansar, dormir ou comer 

 
 

Acompanhamento Integral das Crianças e sua Família no PSF 
 

Como mencionado acima, no 
quadro 2, são muito amplas as 
possibilidades de acompanhamento 
integral de crianças e suas famílias pela 
equipe de PSF, desde a assistência 
cotidiana até a organização de atividades 
dirigidas para a promoção da saúde e 
educação em saúde. Especialmente no caso 
do Desenvolvimento Infantil, é necessário 
sensibilizar todos os membros da equipe 
para esta questão, buscando despertar o 
questionamento das competências. O que 
compete, no tangente ao desenvolvimento 
infantil, à equipe como um todo, a cada 
membro, à creche e às famílias? O que 
compete a outros órgãos e instâncias 
decisórias do poder público? 

Sabe-se que famílias em situação 

de pobreza e exclusão estão mais expostas 
a eventos como violência, alcoolismo, 
abuso sexual, evasão escolar e trabalho 
infantil. Muitas vezes estas condições 
extremas não estão presentes, mas os pais 
trabalham em jornada extenuante e têm 
muito pouca oportunidade para estarem 
com seus filhos. Também nessas famílias é 
comum a falta de espaços seguros para que 
as crianças brinquem e exercitem-se 
adequadamente.  Muitas permanecem o dia 
em creches que também não contam com 
pessoal capacitado para compreender e 
atender as necessidades dessa fase da vida. 
As equipes de PSF têm a chance de estar 
identificando e desenvolvendo estratégias 
específicas para abordagem dessas famílias 
fragilizadas. É a vertente de trabalho no 
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ambiente “micro” do PSF, que 
potencialmente opera transformações 
profundas e duradouras. A proximidade 
territorial, o vínculo e o acompanhamento 
permanente são ferramentas terapêuticas 
em si. Relatos de experiências em saúde da 
família mencionam a marcante melhora da 
auto-estima de famílias marginalizadas e 
suas conseqüências positivas, em contato 
com uma equipe de PSF. 

Ainda na vertente de trabalho  
“micro” do PSF, está o trabalho específico 
dos agentes comunitários (AC). Estas são 
as cinco ou seis estrelas que fazem o 
programa brilhar. Entre todos os membros 
das equipes, eles são os elementos que 
verdadeiramente pertencem àquela 
comunidade. A maioria já é uma referência 
de liderança e participação nos destinos 
daquela região. Fortalecer o trabalho dos 
agentes acolhendo-os e nutrindo-os é 
essencial para preservar a característica de 
inserção, de capilaridade do programa. 
Esses profissionais precisam ser apoiados 
para poderem apoiar. Precisam de 
“ferramentas” para que possam trabalhar 
melhor com as famílias. Uma das 
articulações desejadas no projeto “Janelas 
de Oportunidades” é a sensibilização e 
capacitação dos AC para  temas relativos 
ao desenvolvimento infantil em âmbito de 
conhecimento e aplicação. 

Entre as muitas estratégias que 
podem ser usadas pelas equipes de PSF, 
duas destacam-se como instrumentos de 
grande alcance: a visita domiciliar e o 
trabalho com grupos educativos. As visitas 
domiciliares oferecem não apenas a 
oportunidade de que os profissionais 
conheçam melhor o ambiente onde as 
crianças vivem, mas transformam-se 
freqüentemente na chave para a construção 
do vínculo e da confiança recíprocos.   O 
ambiente do lar é o “dentro”, o íntimo. 
Nesse espaço, a equipe ocupa a posição de 
“visita” e é recebida pelo anfitrião. A 
inversão dos papéis favorece o equilíbrio 
na relação que é ameaçada pelo poder 
detido pelos profissionais da saúde. 

Com relação aos grupos educativos, 

uma das possibilidades ao alcance das 
equipes é a formação de um ou alguns 
grupos comunitários para discussão das 
condições da infância na região ou nas 
microáreas. Quanto maior e mais plural a 
participação, maior a riqueza de 
contribuições e propostas. Nessa vertente 
“macro” do PSF, poderiam estar sendo 
envolvidas as autoridades e instituições 
ligadas à infância atuantes no local. A 
partir de um grupo como este podem surgir 
idéias que movimentem ações tais como a 
urbanização de favelas, construção de 
praças, creches, cursos para mães 
crecheiras, entre muitas outras. 

Concluindo, o PSF detém ferra-
mentas poderosas de trabalho no diversos 
âmbitos da comunidade, mas especial-
mente em relação à saúde integral das 
crianças. É preciso acionarmos este 
potencial escondido nas equipes, muitas 
vezes sobrecarregadas com demandas 
viciadas de atendimentos de adultos. É 
preciso abrirmos estas janelas de 
oportunidades... 
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Avaliação do desenvolvimento: Encontros e descobertas 6 
 
 
 

 

 
 

 

Nosso trabalho, nos últimos anos, tem se voltando para a 
identificação das diferentes manifestações do risco no 
desenvolvimento de crianças e suas famílias e possibilidades de 
intervenção em redução ás situações que dificultem suas vidas de 
relações. 

 

Neste sentido, nosso papel consiste em facilitar recursos e 
oportunidades para que a criança, sua família e comunidade possam 
se descobrir e se desenvolver em toda sua potencialidade, mesmo 
diante de um amplo espectro de intercorrências e diferenças 
presentes no seu cotidiano – as deficiências. 

 

Apresentaremos alguns instrumentos que esperamos que 
auxiliem na reflexão e construção de práticas transformadoras como 
o Projeto – Nossas crianças: Janelas de oportunidades. 
 

Siomara e Lucila 
 
 
 
 

 
 

6Texto elaborado por Lucila Faleiros Neves – Fisioterapeuta e Siomara Rolla Cen – Terapeuta ocupacional.  
Assistentes Técnicas Área Temática – Saúde da Pessoa com Deficiência – COGest/Secretaria Municipal da Saúde. 
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Avaliação do desenvolvimento: Encontros e descobertas 
 

 

 
 

Diga-me, eu esquecerei. 
Mostre-me, eu me lembrarei. 

Mas, envolva-me, e eu entenderei 
Confúcio 

 
Nesta apresentação, nossa proposta é podermos pensar numa forma elaborada e organizada de 
acompanharmos o desenvolvimento da criança neste projeto; 
O que vamos fazer? 
Como vamos fazer? 
Para que vamos fazer? 
E, qual a explicação lógica para pensar neste trabalho sobre 
- A família e seu contexto... 
         - A família e o desenvolvimento infantil... 
     - Trabalhando com a família no seu contexto social para o desenvolvimento infantil. 
 

 
 

 
Ou seja, estamos querendo construir um 

“quadro de referência” ( a sistematização) para 
o acompanhamento do desenvolvimento da 
criança, cujo esquema estrutural possibilite 
sujeitar nossas práticas à investigação 
cientifica,  absolutamente necessária para a 
determinação da eficácia de nossas 
intervenções e o desenvolvimento específico 
de conhecimentos, instrumentos de avaliação e 
competências. 
Quadro de referência (1) consiste numa 
“organização metodológica do  material prático 
 

e teórico na seqüência necessária para 
identificação do problema e solução na 
prática” ou, em essência um plano para 
a prática que contenha informação 
teórica essencial e um roteiro para 
avaliar habilidades funcionais do 
indivíduo e uma proposta de 
intervenção. 

Dos princípios significativos 
que gostaríamos de destacar sobre a 
abordagem do desenvolvimento 
referem-se a: 



 10 

Trnsdisciplinaridade (2) / Cuidados 
Centrado na Família 

 
A diversidade de situações, condições e 

pessoas geram novos conhecimentos e 
modos de operar a realidade. Temos 
observado que a apropriação destes 
conhecimentos por outros se dá em tempos 
e espaços diversos em função de alguma 
necessidade, acrescentando sempre novas 
possibilidades ao conhecimento. 

Podemos dizer, então que todo 
conhecimento é transdisciplinar porque 
advém de um conjunto de experiências que 
se relacionam e se complementam e vão 
construindo novos saberes. 
Jean Piaget (1970) foi o primeiro a usar o 
termo transdisciplinar com um ‘estágio 
superior das relações entre as disciplinas, 
que não se contentaria em atingir as 
reciprocidades entre as pesquisas 
realizadas, mas situaria estas ligações no 
interior de um sistema total sem fronteiras 
estáveis entre as disciplinas”. 

Segundo Erick Jantsch (1980), a 
transdisciplinariedade é o “reconhecimento 
da interdependência de todos os aspectos 
da realidade”. 

As melhores práticas na 
intervenção precoce com crianças e suas 
famílias tem sido orientadas não somente 
pelas ações baseadas no conhecimento, 
princípios e filosofia das profissões, mas 
também pelo conjunto de descobertas que 
transcorrem entre as disciplinas e famílias. 
Portanto, a avaliação do desenvolvimento 
transcende a uma profissão ou área do 
conhecimento e necessariamente inclui 
informações e saberes compartilhados, que 
serão tanto mais complexos – abrangentes 
se contemplarem o olhar próximo dos pais 
e cuidadores. O cuidado centrado na 
família constitui-se nem dos elementos 
articuladores. 

O cuidado centrado na família 
constitui-se num dos elementos 
articuladores na abordagem 
transdisciplinar. 

“Profissionais tem a 
responsabilidade de prover o cuidado 

centrado na família, por exemplo: respeitar 
as prioridades e estilo da família, em 
desenhar e implementar propostas de 
intervenção”. Winnie Dunn, 2000. 
Assim, são construtores deste processo de 
conhecimento sobre o desenvolvimento, as 
crianças, suas famílias, seus vizinhos, 
cuidadores, amigos, porque vivem relações 
singulares a partir do espaço e papel 
determinados que ocupa neste processo. 
 
 

Desenvolvimento (3) / Construção 
Humana 

 
“Consiste num processo dinâmico de 

auto-construção e interação permanente e 
contínua do Eu genético com suas 
circunstâncias em prol da manutenção da 
vida e a construção da existência, deixando 
de ser um mero instrumento da vida, mas 
buscando dar sentido a sua existência.” 
• Determinação genética / biológica: 
potencial que vai se consolidando e se 
modificando (maturação) 
• Determinação circunstancial: consiste 
na dinâmica interacional do ser com seu 
ambiente onde ambos se modificam 
mutuamente ( o Eu e sua realidade ). É 
mais que ambiente, pois está em constantes 
trocas e interferências.” 

Podemos dizer, então, que nosso 
trabalho, analogamente ao plantar uma 
nova semente, exige que consideremos: 
• Terreno a se cuidado para semear e 
colher – quem são nossas crianças e suas 
famílias, como vivem, que expectativas 
têm? 
• A seleção das sementes mais 
importantes a serem plantadas naquele 
terreno: o que queremos promover e 
prover; direitos, cuidados, intervenções, 
inclusão, rede social , vínculo, 
humanização do atendimento... 
• E as ferramentas: instrumentos que 
podemos dispor ou que teremos que criar 
para facilitar a detecção precoce de 
habilidades, relações e contexto da criança 
e sua família que estejam dificultando 
novas aquisições no seu desenvolvimento e 
sua inclusão social. 
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O que vamos avaliar no desenvolvimento da criança e sua família? 
 

 
A “Terminologia uniforme da 

Terapia Ocupacional” (4) – AOTA 1994, 
aponta para 3 domínios de referência do 
desempenho humano: componentes do 
desempenho, áreas do desempenho e o 
contexto de desempenho. Estes domínios 
nos auxiliam a identificar condições que 
necessitam maior atenção e definir que 

modelos de referência (planos de ação) 
poderão ser dirigidos para o seu cuidado. 
Isto significa dizer que a avaliação 
centrada em cada um destes domínios 
diferentes nos oferece uma forma e um 
olhar também muito diferente de 
intervenção. 

 
 

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA 
 

* Componentes de desempenho 
 

* Áreas de desempenho 
 

* Contexto de desempenho 
 

Ex. Podemos avaliar o tipo e a qualidade de preensão usado pela criança ao pegar um objeto 
(componente – preensão), ou então a habilidade de pegar uma colher para comer (área 
funcional – comer) ou ainda a possibilidade da criança de 5 anos com paralisia cerebral se 
alimentar sozinha com uma colher adaptada para sua dificuldade (contexto – características 
pessoais em relação ao ambiente). 
 
 
 

Domínios de Referência em Terapia Ocupacional 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ex.: componente – preensão 

I - Componentes de desempenho 
• Sensório-motor – processamento 
sensorial: tato, propriocepção, olfato, 
vestibular, visão, gustação e o processamento 
perceptivo como a esterognosia, cinestesia, 
resposta à dor, relações espaciais... e também 
neuro-musculoesqueléticos: como reflexo, 
amplitude de movimento, força, controle 
postural, coordenação motora grossa e fina, 
lateralidade e integração viso-motora. 
• Cognitivos – nível de alerta, memória, 
atenção, resolução de problemas, 
generalização. 
• Psicossociais e psicológicos – interesses, 
auto-conceito, desempenho de papéis, 
conduta social, habilidades interpessosais. 
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Durante muito tempo os 
profissionais de saúde estiveram e ainda 
hoje, muitas práticas estão as voltas com os 
componentes do desempenho infantil, isto 
é, uma avaliação centrada nas capacidades 
físicas, sensoriais e psíquicas da criança. 
As informações assim coletadas precisam 
ser entendidas como apenas uma parte 
bastante especifica e limitada de analise, 
sem alcance suficiente para refletir sobre a 
vida da criança. 

Outros instrumentos de avaliação, 
porém ampliam este olhar para as áreas do 
desempenho da criança, ou seja, em quais 
atividades a criança está envolvida e como 
as desempenha, referindo-se mais as 
habilidades funcionais. 

E numa posição mais holística 
aparecem os instrumentos de observação 

sobre o contexto do desempenho, em que 
o ambiente da criança passa a ser incluído 
como referencia das possibilidades de sua 
relação no mundo. Entendemos que seja 
neste âmbito que devamos incluir nossas 
intervenções como uma clara compreensão 
de que o desenvolvimento da criança não 
se da isoladamente, mas em relação ao 
meio em que se encontra influindo também 
na sua transformação. A chegada, por 
exemplo, de uma criança com deficiência 
numa família exige, não somente, 
diferentes investimentos e cuidados com 
ela, mas influenciara toda a organização da 
comunidade e desta receberá também 
influencias para agir de forma mais ou 
menos inclusiva. 
 

 
 
 
 
 
 
II - Áreas do desempenho 

• Atividades de vida diária – habilidades para 
o auto-cuidado (higiene, alimentação, 
vestuário, mobilidade funcional, comunicação) 
e envolvimento com os cuidadores. 
• Atividades produtivas e de trabalho – 
realizadas em casa, na escola e comunidade 
como: arrumar seus pertences, cuidar de um 
animal, dos brinquedos, realizar tarefas 
escolares. 
• Atividades de lazer e jogo – aquelas do 
brincar pelas quais a criança explora e decide 
pelo prazer, divertimento e interação com os 
outros. 
 

Ex.:  área - alimentação 

III - Contexto de desempenho 
• Temporal – relações entre a idade 
cronológica e a aquisição dos marcos do 
desenvolvimento, o estado de saúde ou 
características específicas da deficiência. 
• Ambiental – aspectos físicos, materiais, 
equipamentos assistivos, brinquedos, tanto da 
casa como os comunitários; aspectos sociais 
que envolvem os membros de sua família, 
amigos, vizinhos que lhe dão suporte, 
encorajamento, desafios; e os aspectos 
culturais refletindo comportamentos, crenças, 
expectativas para o futuro. 

Ex.:  contexto – Família, pai, mãe, 
irmão mais velho.  
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Como vamos avaliar o desenvolvimento? 
 
 

Primeiro vale lembrar que a 
avaliação consiste num processo de 
conhecimento muito mais complexo que as 
testagens e o uso comparativo das escalas 
de desenvolvimento. 

 
- Avaliação: todo o processo através do 
qual se obtém informações sobre a criança 
e sua família (entrevistas, observação de 
atividades, informações de outros 
profissionais, testagens) cujo resultado 
pode ser um diagnostico, determinação da 
necessidade de outros serviços, isto é, ma 
tomada de decisão/intervenção (processo 
global) O objetivo da avaliação é compliar 
informação perceptível sobre o 
desempenho global da criança e sua 
família, identificando potencialidades, 
necessidades e possíveis suportes e 
barreiras para seu desenvolvimento. 
 
- Testagem – Medidas e Escalas: 
estratégia específica para obter dados 
através de métodos formal ou informal de 
avaliação (procedimento específico), como 
listas de checagem, testes formais ou 
medidas de critérios, que consistem 
necessariamente em estratégias de 
comparação. Podem nos fornecer quadro 
de mudanças comportamentais e 
funcionais ao longo do tempo. 

 
Opções de medidas (tipos de testes): 

 

 
 
 
 
- Testes norma-referência (comparação 
indivíduo em relação a um agrupo). Ex: 
idade, grupo, sexo. 
 
- Critério-referência (comparação 
individuo em relação a um critério padrão). 
Ex: tema de aprendizagem. 
 
- Observação estruturada informal – 
informações sobre uma situação ou 
desempenho na forma de entrevistas, 
observação de habilidades, avaliações e 
medidas ecológicas (ambiente) e análise de 
atividades. 
 

A escolha dos procedimentos e 
instrumentos de avaliação depende 
diretamente do que queremos o saber, do 
que podemos e vamos desenvolver e 
atingir. 

 
Utilizar um teste, por ex., de 

componentes motores (grau de força 
muscular) não é o instrumento mais 
adequado para definir necessidades e ações 
de inclusão; ou tão insuficiente quanto 
definir um procedimento cirúrgico somente 
baseado no relato de dor.
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Exemplos de alguns instrumentos de avaliação 

 
 

 
 
 

Observação informal dirigida : Variáveis pessoa – ambiente - ocupação 
 

Dunn, W. – 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao pensarmos na ótica deste projeto – 
“Nossas crianças: janelas de oportunidades” – 
seus princípios, diretrizes, estrutura de 
execução e finalidade temos pensado na 
utilização de instrumentos de 
acompanhamento, avaliação e registro tipo 
observação informal dirigida que de forma 
organizada ao mesmo tempo checa as 
condições, qualidades, habilidades presentes e 
se mostra um facilitador propositivo de ações 
fortalecedoras para o desenvolvimento 
saudável e contextualizado. 

As avaliações Ecológicas incluem 
medidas de interação entre a criança, o 
ambiente e as tarefas. Elas permitem um 
panorama para o desempenho das crianças e 
podem ate interferir em relação à atuação de 
suporte. As habilidades da criança e o seu  

desempenho são somente relevantes no seu 
contexto natural. Algumas vezes o ambiente 
é favorável a criança; outras vezes não. A 
avaliação ecológica é dinâmica para que o 
profissional possa conhecer as características 
para se conduzir à avaliação ecológica, mas 
freqüentemente conduzimos esta avaliação 
com outras disciplinas. 

Entendemos que é preciso ter uma 
ordenação das observações, registro do que 
se modifica ou não, do que evolui, paralisa 
ou regride e que são estes dados que poderão 
auxiliar analise da situação e monitoramento 
das intervenções. Para as famílias, o 
momento e os instrumentos de avaliação 
também devem ter um significado de 
descoberta, aprendizagem. 
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Ou seja, estamos considerando que 
as observações, a coleta de informações 
tem que estar presentes de forma a se 
constituir em instrumentos de 
aproximação, envolvimento partilha, que 
encoraje a descrição de situações e 
condições de desempenho. 

Ao introduzirmos com o Programa Saúde 
da Família, os cuidados dos agentes 
comunitários estamos estabelecendo uma 
nova lógica no sistema de atenção a saúde 
e neste sentido, novos instrumentos de 
intervenção precisam ser pensados para 
corresponder às novas praticas.

 
 
 
 

Acompanhamento do desenvolvimento infantil 
 
 

 
 
 

PRÁTICAS 
DESENVOLVIMENTAISTAS 
Avaliação do desenvolvimento 

NOSSAS CRIANÇAS: JANELAS DE 
OPORTUNIDADES 

Encontros e descobertas 

Profissionais especialistas infantil Profissionais de saúde generalistas 

Ausência do ACS Presença do ACS 

Finalidade diagnóstica Finalidade: Promoção da Saúde 

Variáveis da criança Variáveis do contexto 

Foco na criança Foco na família 

Consultas ambulatoriais Contato no ambiente 

Testes e medidas Observação e descrição 

Busca de informação / dados Decorrência da internação 

Análise técnica – devolutiva Construção de saberes compartilhados 

Destaque do saber profissional Fortalecimento das competências familiares 

Encaminhamentos Acolhimentos 

Família receptora de orientações Família agente de cuidados 

Serviço de assistência Organizador da comunidade 

Subutilização do potencial comunitário 
Catalisador e agregador de sujeitos públicos 

sociais 

Objetivo; tratamento Objetivo: inclusão 

Ação pontual Processo contínuo 
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Para que vamos avaliar? 
 

 
 

Talvez tenhamos muitas razões 
diferentes, mas aqui levantaremos 
especialmente a responsabilidade de todos 
em criar condições saudáveis de 
desenvolvimento. 

Definir potencialidades e 
fragilidades no processo de 
desenvolvimento da criança, sua família e 
comunidade é o primeiro passo no sentido 
de se garantir atenção adequada e 
resolutiva, nas diferentes situações de suas 
vidas. 

É preciso acompanhar o 
desenvolvimento evolutivamente e 
contextualmente, atentos ao processo de 
mudanças, de aquisição de novas 
habilidades, de estabelecimento de 
vínculos, de equiparação de oportunidades 
com a oferta de recursos e suportes 
diferenciados dentro da necessidade 
singualr de cada pessoa, família e 
ambiente. 

 
 
 

Encontros e Descobertas – processo de interação 
 

• Compartilhar conhecimentos que potencializem as famílias no seu processo de 
desenvolvimento 
• Descobrir as janelas de oportunidades que precisam ser abertas no processo de 
desenvolvimento da criança, sua família e comunidade 
• Facilitar a apropriação ativa da realidade de todos os atores envolvidos, as famílias, as 
crianças e os profissionais 
• Desenvolver com as famílias e comunidade, possibilidades, modos e movimentos efetivos 
para uma vida saudável de inclusão 
• Favorecer a expressão e o reconhecimento das competências familiares e suportes sócias 
no processo de desenvolvimento infantil 
• Construir conhecimento de maneira que nossas praticas possam ser compartilhadas e 
recriadas por outras pessoas. 
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A criança que possui uma 

deficiência física precisa do apoio, amor, 
afeto de sua família, de alimento, 
brinquedo, amigos, ir a escola e também 
ser suprido na ordem da suas diferenças 
especificas como uma cadeira de rodas, ou 

adaptações de materiais e ambientais para 
poder participar. 

Seja qual for o instrumento 
escolhido para avaliação e 
acompanhamento, este deve se traduzir em 
informações que possam transformar os 
fatores de exclusão familiar e social. 

 
 
 

Inclusão (5): 
 

 
“Processo bilateral através do qual 

as pessoas excluídas, deficientes ou não, e 
a sociedade buscam em parceria, melhorar 
suas condições, equacionar problemas, 
decidir sobre propostas e ações para 
garantir oportunidades de participação para 
todos”.Romeu K. Sassaki, 1999 

Consideramos que a avaliação das 
condições e situações de desempenho da 
criança e sua família nos remetem a 
qualidade da inclusão e não somente a 
presença física destas em diferentes 
espaços, mas o exercício de sua 
participação ativa com suas diferenças de 
recursos e possibilidades. A diversidade 
humana construindo um mundo para todos. 
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ORGANISMO DE AÇÃO SOCIAL DA CNBB 

Ações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania. 

 
“NOSSAS CRIANÇAS  JANELAS DE OPORTUNIDADES” 

 
 

“O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA” 
“NASCER E VIVER COM SAÚDE E AFETO” 

 
A Bandeira  dos voluntários  da 

“Pastoral da Criança” 
é 

“SALVAR VIDAS” 
com 

Simplicidade, Amor , Acolhida e 
Solidariedade 

 
 

 A  Metodologia da Pastoral da Criança 
 

.   A Capacitação dos Líderes 
.   A  Mística da Pastoral da Criança 

.   A  Caridade Cristã 
.   A  Formação Contínua 

.   A  Celebração 
 

Os agentes da Pastoral da Criança, 
para que possam iniciar o trabalho com as 
Famílias e Crianças,  passam por uma 
Capacitação de  40 horas no mínimo e com 
formação contínua, para reciclar e animar.  

O trabalho consiste em acompanhar 
gestantes, Crianças e Famílias. Através de 
reuniões com as mães (rodinha de  

 

 

conversa), pesagem mensal, visitas, lá 
onde as Famílias vivem. 

A visita Domiciliar é o melhor 
momento para conversar com toda a 
família com calma sobre o 
desenvolvimento de suas crianças. É 
preciso falar com jeito sobre situações 
delicadas, para não magoar a criança e a 
família.

1 Apresentação de Deusdedit Reis da Silva, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Criança da região Santana 
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Objetivo Principal: “Salvar Vidas” Juntamente com a Família 
 

Acompanhar e orientar as Famílias através das visitas domiciliares,  para um melhor 
desenvolvimento da Criança, diminuindo assim a mortalidade infantil em cada núcleo de 
atuação. 
 

População Alvo: Famílias em 
Dificuldades 

Grupos 

1) A Criança desde o momento em que 
está no ventre materno.  

2) A Gestante com orientação e 
acompanhamento contínuo em suas 
dificuldades, durante e após a gestação. 

3) “A Família” em seu ambiente e 
realidade, com orientação e 
acompanhamento, nas ações básicas de 
Saúde, Nutrição, Educação e Cidadania. 

 
O foco do trabalho está na 

valorização pessoal entre gestantes e 
crianças. Isto se dá através do resgate do 
afeto, da dignidade e do respeito mútuo 
entre os membros da família.  

Com isso, as pessoas passam a 
gostar mais de si mesmas e acreditar em 
sua capacidade para transformar sua 
realidade e melhorar suas condições de 
vida. 

 
Diagnóstico:  Altas taxas de mortalidade 
infantil e o desenvolvimento precário das 
crianças nas Regiões de S. Paulo. 

• Famílias desprovidas de toda e 
qualquer assistência;  

• moradias inadequadas, saneamento 
básico inexistente, desemprego, saúde e 
alimentação precárias, fome; 

• futuras mães sem acompanhamento 
algum (pré natal, conhecimento de seus 
direitos); 

• a amamentação não é praticada por 
falta de conhecimento quanto ao valor 
nutritivo do leite materno e a sua 

importância para os primeiros meses de 
vida da criança; 

• a prática da higiene básica quase 
inexistente (tanto pessoal quanto 
ambiental); 

• a pouca participação da Família no 
Desenvolvimento da Criança;  

• a  importância da Família no 
Desenvolvimento da Criança. 

 
 

ATIVIDADES DO LÍDER 
 

Para esse trabalho é necessário: 

 

Visita Domiciliar 

Visitar as Famílias mensalmente 
com sensibilidade e respeito, para que se 
possa formar um vínculo de confiança. 

Valorizar entre as Famílias a 
organização e a participação comunitária 
na busca dos direitos e cumprimento de 
deveres: 

• conhecer quem são as pessoas da casa 
e o que fazem; 
• identificar situações de risco para a 
saúde da gestante; 
• conhecer o que a família valoriza e faz 
para cuidar e educar as crianças; 
• identificar situações de risco para a 
saúde e o desenvolvimento da criança 
• perceber os problemas que a Família 
está enfrentando e juntos procurar formas 
de ajudar a resolver esses problemas; 
• nas visitas observar o ambiente em que 
a criança vive, o espaço disponível para o 
seu desenvolvimento; 
• orientar  sobre a higiene básica; 
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• alimentação, orientar de acordo com as 
condições da Família a aproveitar melhor 
os alimentos, talos e folhas; 
 

A Família é aquela que cuida da 
criança, é a mãe, o pai, os avós, os tios, os 
irmãos etc. É quem cuida saúde, da 
alimentação, educação e do seu bem estar. 

 

Dia da Celebração da Vida 
 

O dia da Celebração da Vida é 
outra atividade importante que o líder 
realiza na Pastoral da Criança. 

Acontece uma vez por mês. As 
crianças são pesadas, as Famílias se 
reúnem para celebrar juntas as crianças que 
estão se desenvolvendo e se ajudar quando 
estão em dificuldades. 

Mostra a solidariedade e a participação de 
uma comunidade na busca dos seus 
direitos de cidadania. Como: 

 
• acolhe com carinho e alegria as 
crianças e suas famílias; 
• organiza um lugar com brinquedos e 
brincadeiras para as crianças; 
• faz um gostoso lanche enriquecido com 
alimentos regionais; 
• ajuda a tirar a roupa e o sapato das 
crianças e a colocá-las na balança; 
• verifica o cartão da criança se as 
vacinas estão em dia. 
 
 

Reunião para  Reflexão e Avaliação 
 
• reunião para planejar as atividades; 

• a cada ação realizada, reunir o grupo 
para avaliar; 

• reunião mensal para troca de 
experiências, formação e informação; 

• reunião para reflexão e avaliação e 
preenchimento das ‘FABS’ (Folha de 
Acompanhamento Mensal das Ações 

Básicas de Saúde e Educação na 
Comunidade);  

• participar de reuniões comunitárias, 
nessas reuniões, os problemas de todos são 
discutidos; 

 
Ferramentas para o Trabalho do Líder  
 
• Guia do Líder da Pastoral da Criança. 

• Fita Braquial. 

• Cartão da Gestante. 

• Balança. 

• Cartão da Criança. 

• Soro Caseiro e Colher Medida. 

• Caderno do Líder da Pastoral da 
Criança. 

• FABS – Folha de Acompanhamento e 
Avaliação Mensal das Ações Básicas de 
Saúde e Educação na Comunidade.     

 
Metas de Acompanhamento: 

 
Gestantes 
 
• acompanhar as gestantes ao Posto de 
Saúde mais próximo para o pré-natal; 
• acompanhar durante a gravidez 
(através de visitas no mínimo 1 vez por 
mês); 
• atenção e cuidados especiais com a 
gestante adolescente; 
• formar grupos de gestantes e reuni-las 
mensalmente para orientação e informação 
(em relação a saúde, sinais de risco da 
gravidez,  higiene etc.. )  
• estimular para a amamentação no 
maior tempo possível e que seja  no 
mínimo o 1° ano de vida;  
• ouvir e discutir  a sua dificuldade em 
aceitar a gravidez  e  amar a essa criança 
que está por vir; 
• orientar para uma alimentação 
enriquecida e que seja  feita de acordo 
com as condições da Família (ensinar a 
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aproveitar melhor os alimentos, talos e 
folhas); 
• usar a Fita Braquial para avaliar o 
estado nutricional da gestante. 

 
 

Metas de Acompanhamento: 
 

Criança: 

O bom desenvolvimento da criança 
depende de muitos fatores:  

• da higiene básica, de ambiente 
saudável, dos cuidados com a saúde 
(vacinação), alimentação, educação e 
afeto.  

A harmonia  familiar é muito 
importante para um bom desenvolvimento 
da criança  “A Paz Começa em Casa”: 

• construir, assim, com as Famílias, uma 
cultura de Paz em cada ação realizada. 

Para que as crianças se 
desenvolvam e cresçam com boa saúde, 
devem ter liberdade, alegria e educação: 
• para que isso aconteça é primordial a 
atenção da Família. 

A Criança, para se desenvolver, 
precisa brincar com segurança, se 
alimentar, ser amada e respeitada: 
• orientar a Família a promover 
condições para o bom desenvolvimento da 
Criança , dentro da sua realidade e 
dificuldades, e aproveitar o espaço que 
tem. 

 Para acompanhar o Desenvolvimento 
da Criança trabalhar com os Indicadores 
de Oportunidades de Conquista. 
• estimular a mãe e a família a brincar 
com as criança e conversar sobre o seu 
desenvolvimento;  
• orientar a mãe em relação ao cuidado 
com acidentes domésticos; 
• trabalhar na orientação da higiene 
básica. 
 
 

Plano de Ação: 
 

a) capacitar os líderes;  

b) fortalecer a influência  da Pastoral na 
definição de políticas públicas a nível 
Municipal e Estadual; 

c) incrementar as ações básicas de saúde, 
nutrição e educação, melhorando a sua 
qualidade nos atendimentos nos Postos de 
Saúde, Hospitais; consultórios médicos, 
EMEIS, Creches; 

d) procurar aprimorar a qualidade dos 
atendimentos em todos os níveis de 
atuação, no que diz respeito a acolhida, 
Sensibilidade , e respeito pelo outro; 

e) trabalhar com a “Sensibilidade e 
Motivação” das equipes de trabalho; 
 

 
Ver  A realidade olhando a 

situação  das Famílias 
acompanhadas; 

 
Julgar  A realidade e estudar sobre 

a situação,  procurando 
encontrar a melhor maneira 
de ajudar as Famílias;   

 
Agir  Junto com as Famílias para 

transformar;  
 
Avaliar  A cada ação  realizada; 
 
Celebrar  A cada passo alcançado.   
 

Dentro da nossa realidade 
brasileira, onde as Famílias e as Crianças 
vivem em situação de pobreza e miséria. 

Se nos unirmos  com ações 
simples, poderemos Promover um Mundo 
Melhor, é só querer. 
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AVALIAÇÃO E CONSIDRAÇÕES SOBRE A I OFICINA NOSSAS 
CRIANÇAS: JANELAS DE OPORTUNIDADES 

 
 

Este evento marcou o lançamento do projeto Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades, 
iniciativa do Programa Saúde da Família (PSF) da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo em 
parceria com o UNICEF. 

Foram convidadas 11 Distritos de Saúde como participantes – Brasilândia, Cidade Ademar, 
Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luis, Parelheiros, São Miguel, Itaquera, Cidade Tiradentes, 
Vila Mariana e Sé – priorizados em razão dos índices de mortalidade infantil e por contarem com 
instituições e parceiros do PSF em seu território que já atuam na área do desenvolvimento infantil. 

A oficina teve como objetivo a sensibilização e o envolvimento dos profissionais de saúde 
no Projeto, a partir da exposição do seu referencial teórico em relação ao desenvolvimento infantil 
saudável e as competências familiares, visando à constituição de uma rede de multiplicadores. A 
programação da Oficina encontra-se em anexo. 

Após as apresentações do período da manha, foram realizados três subgrupos para reflexão e 
apropriação dos conteúdos em relação a suas praticas. A seguir, apresenta-se uma síntese das 
discussões. 

1. Todos os participantes julgaram relevante a proposta do Projeto, tendo em vista as 
competências das equipes da saúde na abordagem do desenvolvimento infantil: promoção de 
condições favoráveis – fortalecimento das competências familiares, estabelecimento de vínculos 
afetivos e potencializarão das janelas de oportunidades, acompanhamento do desenvolvimento e 
identificação precoce de agravos. 

2.  Os profissionais sentiram-se fortalecidos em propostas que eles já vem tentando 
realizar, tais como a criação de brinquedotecas nas unidades de saúde e a utilização de técnicas de 
toque corporal. 

3.  Valoriação da participação conjunta das varias organizações/entidades como 
parceiros para compartilha de experiências e conhecimentos, visando à implementação de ações as 
efetivas da área da saúde em relação ao desenvolvimento infantil. 

4.  Ampliação da atenção para alem do crescimento e da verificação pontual de marcos 
ou habilidades para uma abordagem de desenvolvimento que comtemple o ambiente, as 
oportunidades, as relações. 

5.  Em relação às propostas, os participantes manifestaram-se interessados em atuar 
como multiplicadores do Projeto mediante ações como: rever a postura de atendimento de forma a 
permitir maior escuta, suporte e interesse na situação das famílias, sensibilizar os membros das 
equipes de saúde para o Projeto, levar a proposta de atenção ao desenvolvimento infantil para os 
grupos de planejamento familiar, de gestantes e de puericultura, levar o tema para as creches e 
escolas, criar uma cultura de cuidados com afetividade, criar e ampliar os espaços para 
brinquedoteca, buscar outras formas de envolvimento da comunidade – jornal do bairro, 
telecentros, montar videoteca ou biblioteca com historias infantis e livros afins. 

6.  Os participantes trouxeram dados a respeito das condições infantil em suas regiões 
que evidenciam a necessidade de intervenções para as quais este Projeto pode se constituir como 
um dos recursos. A questão do suporte as famílias foi valorizada como um importante instrumento 
para a abordagem da problemática da violência domestica contra a criança e sua possível 
repercussão na transformação da violência social. 
 

A equipe organizadora avaliou que o evento atingiu seu propósito de sensibilização e 
envolvimento dos Distritos de Saúde, em razão tanto dos resultados expressos acima, quanto da 
relação de respeito, interesse e cooperação que se estabeleceu durante todo o encontro. Além disso, 
as manifestações dos presentes sobre sentirem-se acolhidos, valorizados e apoiados tecnicamente 
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para ações cotidianamente realizadas, evidenciaram o uso de estratégias participativas, tal como foi 
definiu no Projeto. 

Com base nas discussões, verificou-se a necessidade de definir as atribuições das diferentes 
instancias de organização do Distrito Saúde no Projeto, bem como de rever a possibilidade de 
ampliar a participação para os demais Distritos, frente ao impacto potencial que possa ser 
alcançado. 

Alimentar o processo com os textos aqui apresentados bem como outros encontros 
certamente facilitara a compreensão do Projeto por todos os envolvidos para seu desdobramento 
segundo as diferentes realidades, de forma a efetivamente atingir as famílias. 

 
 
 
 
São Paulo, 20 de maio de 2002. 
 
 
 
 

A equipe de trabalho 
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Presentes na I Oficina 
 

 
 
 

26 de abril 2002 
 
 

Procedência Número 
Distrito Vila Mariana 03 
Distrito Jd. São Luis 03 
Distrito de Itaquera 03 
Distrito Grajaú 03 
Distrito de São Miguel 02 
Distrito Sé 03 
Distrito Cidade Ademar 03 
Distrito Parelheiros 01 
Distrito Brasilândia 04 
Distrito Cidade Tiradentes 03 
Distrito Jd. Ângela -- 
CoGest 02 
Pastoral da Criança 06 
Monte Azul 06 
CREN 02 
Subtotal 44 
Assessoria de Imprensa 01 
Grupo Técnico 07 
Unicef 01 
TOTAL 53 
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I Oficina Nossas Crianças: janelas de oportunidades 

26 de abril 2002 
 

PROGRAMAÇÃO 
A família e seu contexto... 
A família e o desenvolvimento infantil ... 
Trabalhando com a família no seu contexto social para o desenvolvimento infantil 
 
08h30 Inscrição e entrega de material 

09h00 

Abertura: Apresentação do Projeto – Nossas Crianças: Janelas de 
Oportunidades 
“A Promoção da Saúde como Eixo Estruturante do Programa de Saúde da 
Família” 
Profª Dra. Anna Maria Chiesa. Coordenação do PSF do município de São 
Paulo 

09h30 
“Desenvolvimento Infantil – Anos 90, a Década do Cérebro” 
Dr. Halim Girade e Dr. Salvador Soler Lostao. Fundo das Nações Unidas 
para a Infância – UNICEF 

10h00 
“A Família e o seu Contexto” 
Drª Gisela Solymos e Maria Luiza Pereira Ventura Soares. CREN – Centro 
de Recuperação e Educação Nutricional 

10h30 Café 

11h00 
“O desenvolvimento Infantil e o cuidado da criança pela Família” 
Profª Drª Maria de La Ó Ramallo Veríssimo. Escola de Enfermagem da 
USP. 

11h30 
“O Programa de saúde da Família e as Janelas de Oportunidades” 
Drª Iracema A. Benevides. Associação Comunitária Monte Azul 

12h00 
“Avaliação do Desenvolvimento: Encontros e Descobertas” 
Siomara Rolla Chen e Lucila Faleiros Neves. COGest – Saúde da Pessoa 
com Deficiência 

12h30 
“O desenvolvimento da Criança – Nascer e Viver com Saúde e Afeto” 
Deusdedit Reis da Silva e Irmã Cecília Zanetti. Pastoral da Criança 

13h00 Almoço 
14h00 Trabalho em 3 Sub-grupos 
15h45 Café 
16h15 Plenária 
17h00 Encerramento 
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I Oficina Nossas Crianças: janelas de oportunidades 
26 de abril 2002 

 
Para a discussão em grupo, lembramos que o conteúdo especifico trabalhado nas 

apresentações foi: 

 

• A família e seu contexto 

• A família e o desenvolvimento infantil 

• Trabalhando com a família no seu contexto social para o desenvolvimento infantil 

 

Cada grupo deverá eleger um relator e discutir as questões a seguir. Uma síntese da 

discussão será apresentada em plenária. 

 

1. Apresentação dos dados da situação infantil de cada Distrito 

2. Quais são as atividades relacionadas à abordagem do desenvolvimento infantil em 

sua realidade? Existe algum tipo de sistematização: 

3. As famílias são consideradas/envolvidas nas atividades de abordagem do 

desenvolvimento infantil? Se sim, como? 

4. Quais seriam propostas para fortalecerem as ações favoráveis ao desenvolvimento 

infantil, apresentadas na manha de hoje? 

5. Nesse momento, o projeto encontra-se na fase de mobilização e sensibilização. 

Como você poderia contribuir para essa etapa do trabalho, no que diz respeito ao 

nível local? 
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I Oficina Nossas Crianças: janelas de oportunidades 
26 de abril 2002 

 
 
 
 

A sua avaliação sobre o trabalho de hoje é muito importante para nós. 
 
 
 
 

1. Quanto ao conteúdo das apresentações: 
 

• Foi apresentado de maneira clara? 
• Vai ao encontro das necessidades para o trabalho local? 
• Outros comentários. 
 
 
 
 
 
 

2. Quanto a dinâmica de trabalho em subgrupos 
 
• Foi possível discutir os pontos propostos? 
• Outros comentários 
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Essa é uma fotografia de um ártico que se chama 

“abraço salvador”. 
 

Se refere a vida de gêmeas prematuras que ao nascerem 
ficaram em suas respectivas incubadoras, mas uma delas 
não tinha esperança de vida e então a chefe das enfermeiras 
deste hospital decidiu lutar contra as regras hospitalares 
para deixar as gêmeas juntas. E o mais incrível foi que 
quando ao porem juntas, o bebê que estava bem abraçou a 
sua irmã regulando com o calor de seu corpo a temperatura 
e o pulso, foi assim que conseguiu estabelecer o ritmo 
cardíaco de sua irmãzinha e esta sobreviveu... 

 

Nós deveríamos lembrar o quão importante é abraçar a 
quem amamos e quanto bem nos faz abrigarmos o coração 
com a calidez de um abraço... 


