EDUCAÇÃO E SAÚDE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL.
Área temática: Educação

Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP); Associação AlfaSol
(ALFASOL); The Resource Foundation - Caterpillar (TRF) e Instituição Casa do Bom
Menino.
Nome dos Autores: Prof. Dr. José Eduardo da Fonseca e Profa. Dra. Márcia Aparecida
Lima Vieira.

Resumo
Os Abrigos são instituições que visam zelar pela integridade física e emocional de
crianças e adolescentes que por algum motivo tiveram seus direitos desatendidos ou
violados. Estas instituições devem oferecer moradia, proteção integral e contar com um
projeto político pedagógico, que deve ter como premissa a educação e a formação de
cidadãs e cidadãos compromissados com valores éticos. A partir destes pressupostos, o
projeto, que surge de uma parceria com as instituições de abrigo do município, tem por
objetivo realizar um trabalho que articule educação e saúde na formação de crianças e
adolescentes; potencializar o trabalho desenvolvido pela escola e pelos profissionais de
saúde com as crianças e adolescentes abrigados, desenvolver atividades educativas, na
perspectiva lúdica, realizar reforço escolar, visando à produção de textos claros e
coerentes e propiciar o debate e reflexão sobre temas voltados para as ações que
valorizem a promoção da saúde e prevenção das doenças. As atividades, debates e
oficinas articulam-se às demandas dos participantes, ou seja, nossa busca é de que a
teoria esteja a serviço da prática, de preferência de uma prática coletiva que vise à
transformação da realidade. No desenvolvimento das atividades evidencia-se a demanda
das crianças por aprimorar o processo escolar/educacional, ao mesmo tempo em que
nos permite reconhecer o que as crianças conhecem individualmente para que possamos
definir as prioridades e as ações que contribuem para potencializar as habilidades do
grupo.
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Introdução
Os Abrigos, também conhecidos como orfanatos, educandários e casas-lares, são
instituições que tem como um dos seus objetivos principais zelar pela integridade física e
emocional de crianças e adolescentes que por algum motivo tiveram seus direitos
desatendidos ou violados. Muitas vezes são crianças e adolescentes que vivenciam uma
situação de abandono social, expostos pela negligência de seus responsáveis. Os
abrigos visam estabelecer uma medida de proteção especial, com caráter provisório e
excepcional, para atender as crianças e adolescentes que, em casos extremos,
necessitam permanecer afastados de suas famílias, encontrando nos abrigos um espaço
de cuidado e proteção. Isso significa que, durante o período em que permanecem
abrigados, esses meninos e meninas ficam legalmente sob a guarda do responsável pelo
abrigo, devendo seu atendimento ser acompanhado pelas autoridades competentes, com
atenção especial para a garantia de todos os direitos que lhes são assegurados na
legislação brasileira.
São espaços que devem contar com um projeto político pedagógico, que teve ter
como premissa a educação e a formação de cidadãs e cidadãos compromissados com
valores éticos, cultivando a convivência a partir de princípios de dignidades e respeito a
todos, orientados a uma cultura de paz (SILVA & AQUINO, 2005; NASCIMENTO, LACAZ
& TRAVASSOS, 2010).
Estas Instituições trabalham para assegurar que as crianças tenham as condições
materiais para se viver e conviver: moradia, alimentação, higiene e vestuário. Com o
objetivo de ajudar as criança/adolescente e a família a ressignificarem os motivos que
levaram à situação de acolhimento. Refazendo laços, responsabilizando os familiares e
trabalhando em rede para promover a inserção social destes. Neste contexto para as
crianças e adolescentes abrigadas, é importante destacar que o ambiente escolar acaba
por ser desestimulante, impedindo uma aproximação positiva da escola e de seus
métodos de aprendizado. Dessa forma todos os processos educativos são suprimidos,
dentro e fora do ambiente escolar.
No momento em que o individuo vulnerável é abrigado, teoricamente os
processos educacionais voltariam a fazer parte do cotidiano do mesmo, infelizmente o
estigma promovido pelo processo de abrigamento não exclui o receio da escola, muito
menos satisfaz as carências afetivas que motivam o aprendizado. Partindo destes
pressupostos o projeto apresentado em parceria com um abrigo tem por objetivo realizar
um trabalho que articule educação e saúde na formação de crianças e adolescentes;
potencializando o trabalho desenvolvido pela escola e pelos profissionais de saúde com
as crianças e adolescentes abrigados, desenvolvendo atividades educativas, na
perspectiva lúdica, visando reforço escolar, através da produção de textos claros e
coerentes, desenvolver o raciocínio lógico matemático e propiciar o debate e reflexão
sobre temas voltados para as ações que valorizem a promoção da saúde e prevenção
das principais doenças que acometem as crianças e os adolescentes (BRASIL, 1990).
Material e Metodologia
A Casa do Bom Menino é um Abrigo que realiza um Serviço de Acolhimento
Institucional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos, que se
encontram afastados do convívio familiar, cujas famílias ou responsáveis encontram-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
O atendimento realizado a estas crianças/adolescentes é personalizado e em
pequenos grupos e favorece o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos
equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.
As atividades planejadas e desenvolvidas no projeto, com as crianças e adolescentes
distribui – se de forma que 8horas semanais são dedicadas ao planejamento e
elaboração de materiais para a realização das atividades, bem como para a avaliação e o
registro em relatórios das atividades desenvolvidas e 12 horas semanais dedicadas a
desenvolver as ações na Instituição.

As atividades ou os debates e oficinas desenvolvidos tiveram relações com as
necessidades dos participantes, ou seja, toda teoria deve estar a serviço de uma prática,
de preferência de uma prática coletiva que vise à transformação da realidade. Para isso é
mister levar em conta o conhecimento que os participantes possuem, o que se faz por
meio do diálogo.
O projeto está vinculado ao Núcleo de Estudos e Programas em Educação
Popular – NEPEP da Universidade Metodista de Piracicaba/UNIMEP e seguindo os
princípios do Núcleo, as ações estão ancoradas nas concepções de Paulo Freire.
Buscamos, deste modo, reconhecer a situação das crianças e adolescentes como
provisória e passível de transformação, pois o homem é fruto da história ao mesmo
tempo em que faz história e vai se formando nesta relação dialética (VIEIRA & ROMERO,
2011).
O ponto de partida é o respeito à cultura e ao conhecimento acumulado pelas
crianças abrigadas, na elaboração de um trabalho crítico planejado, desenvolvido e
avaliado coletivamente. A equipe coordenadora da casa tem tido uma parceria efetiva ao
buscar atuar em consonância com o projeto, envolvendo toda a equipe.
Nosso desafio é realizar o trabalho através de uma dinâmica que permita a
consolidação da identidade do grupo e o fortalecimento das ações realizadas, de modo
que os sujeitos possam assumir o protagonismo do projeto. Assim em nossa atuação
buscamos respeitar os saberes locais, o que não significa apenas enfatizar os
conhecimentos já adquiridos, mas sim ter neste conhecimento o ponto de partida para
novos saberes.
Resultado e Discussão
As atividades voltadas para a promoção da saúde e prevenção de doenças
tiveram como objetivo incentivar as crianças e adolescentes a frequentarem as aulas e
manterem seus ambientes de convívio limpos e organizados, assim como seus próprios
quartos e objetos pessoais. Fazendo com que os abrigados aprendam a se estruturar em
relação ao valor que devem dar as coisas que precisam.
Os bolsistas do projeto de extensão, auxiliam na percepção de cada abrigado em
relação ao ver de suas necessidades, propiciando o completo entendimento dos aparatos
de higiene pessoal, que influenciam diretamente na saúde privada e coletiva e mostrando
a importância da apresentação pessoal em ambientes fora do abrigo, como: escola e ou
emprego.
Um dos temas tratados com as crianças foi o planejamento de uma horta. A
alimentação saudável vem sendo foco dos profissionais da saúde no século XXI, já que a
obesidade e outros problemas relacionados à alimentação incorreta têm estado presente
no cotidiano de varias populações.
Foi realizada uma parceria com os educadores, para que estes estimulem as
crianças abrigadas a cuidarem diariamente do que for produzido para consumo e, se o
processo de estabelecer de fato, é possível, num futuro próximo, pensar na horta para a
geração de renda para os adolescentes.
As atividades lúdicas e pedagógicas foram pensadas considerando que o
individuo, desde pequeno, passa por processos de aprendizado que determinam as
ações que se pode fazer individualmente e as ações que são coletivas. O ambiente
escolar não pode ser visto apenas como um meio alfabetizador ou de acesso à
informação, como era considerado antigamente. A escola é um espaço formativo e
educativo por excelência, e pode favorecer o desenvolvimento do senso crítico da
criança/adolescente, oportunizando a este autonomia para assumir suas próprias
escolhas.
Por todo o histórico de dificuldades de aprendizagem e dificuldades na relação
criança e escola, diagnosticado, optamos por privilegiar estratégias lúdicas a fim de
favorecer a aprendizagem. Temos tido bons resultados de aprendizagem, o que
demonstra que o ensino dos conteúdos pode se dar de modo diferenciado, desde que se
assuma a especificidade da população com a qual atuamos.

Para exemplificar estas atividades, que proporcionam aprendizagem significativa
foi desenvolvido com crianças e adolescentes da Casa do Bom Menino, oficinas para a
criação de Fanzines, que em síntese são materiais gráficos que mesclam desenho,
quadrinhos e colagens, elaborados numa linguagem mais livre, por um público
adolescente para o público adolescente. Neste momento, foi possível avaliar as
dificuldades de escrita e textuais e também a auto imagem e a percepção dos
sentimentos que impulsionam a atividade. Momento riquíssimo de troca de saberes e de
diálogo entre as crianças e adolescentes abrigados.
Ainda neste processo de criação foi desenvolvida uma oficina de poesia, em que a
apresentação do gênero foi despretensiosa, não esperando uma bagagem de informação
prévia e também não utilizando de conteúdos que pudessem ser cansativos. A leitura de
poesias intercalada com a criação de novas rimas ocupou todo o tempo da oficina,
estimulando a manutenção de um ambiente propicio para a aprendizagem.
A partir dessas atividades foi possível angariar material que exprime a
necessidade dessas crianças quanto ao desenvolvimento educacional e também as
potencialidades apresentadas durante a atividade. É possível afirmar, que algumas
crianças participantes do grupo, não tem grande dificuldade no que se refere à escrita,
porém há outros campos a serem desbravados.
Conclusão
As atividades desenvolvidas na Instituição Casa do Bom Menino permite-nos um
maior esclarecimento sobre as crianças abrigadas em nossa sociedade e nos remete a
um olhar para além da Instituição.
O projeto, nesta etapa, permitiu a consolidação do diálogo e a elaboração de
metodologias diferenciadas que tem tido êxito em termos de aprendizagem.
Espera-se que esta troca de saberes possa influenciar de modo positivo estas
crianças e adolescentes para que adquiram hábitos que possam gerar oportunidades
para o desenvolvimento de habilidades que contribuam para melhorar a sua qualidade de
vida e reforcem sua ação cidadã. Neste contexto os bolsistas e demais profissionais da
instituição envolvidos, devem assumir uma postura renovada para despertar nas crianças
e adolescentes o interesse pela aprendizagem e o retorno ao ambiente escolar.
Com relação a qualidade de vida, os envolvidos devem ter uma postura firme e
renovada para promoção da saúde e prevenção de doenças produzindo informações e
formando estas crianças e adolescentes para que possam assumir com protagonismo
ações que favoreçam a vida saudável.
A parceria e o papel assumido por todos os envolvidos é imprescindível para a
implementação de medidas que possam equacionar os problemas diagnosticados.
Sabemos que é um processo lento, mas estamos dando os primeiros passos para a
formação de crianças e adolescentes que possam assumir-se autonomamente,
reconhecer sua história, superar os desafios e buscar uma vida saudável.
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