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Resumo

O presente trabalho tem como objeto de estudo a abordagem do Tema Saúde no documento da Base Nacional Comum Curricular. Constituiu-se objetivo central analisar as formas de inserção deste tema bem como avanços e recuos no documento como um todo e
sobretudo o da área de Ciências da Natureza para o ensino fundamental, utilizando-se da análise documental como recurso metodológico. Após as análises, são propostos encaminhamentos e reflexões na tentativa de suscitar o debate sobre a temática e pistas para
que se traduzam em questões a serem levadas para a escola.

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Educação para Saúde. Ensino fundamental.

Resumen

El presente trabajo tiene como objeto de estúdio el abordaje del tema Salud em el documento de la Base Nacional Común Curricular. Se considera objetivo central analizar las formas de inserción y tambien los avances o retrocesos de este tema em el documento del
área de Ciencias de la Naturaleza para la enseñanza fundamental, utilizando el análisis documental como el recurso metodológico. Después de los análisis, se proponen algunos encaminamientos y reflexiones em el intento de suscitar el debate sobre la temática y
pistas para que se traduz em cuestiones a ser llevadas a la escuela.

Palabras clave: Base Nacional Común Curricular. Educación para la salud. Enseñanza primaria.

Introdução

O tema Saúde na educação constitui um importante debate para o jovem em formação, pois permite que sejam abordados conhecimentos, questões, dúvidas e curiosidades sobre vitalidade física, metal e social, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs),
prevenção, consumo abusivo do álcool e outras drogas, violência social, dentre outros temas (BRASIL, 1998; e GONÇALVES & MALAFAIA, 2013).

As mudanças no comportamento que começam nessa fase marcada por curiosidades e anseios, muitas vezes, conduzem os adolescentes a experiências próprias da fase da vida, tais como conhecer o corpo e experimentar sensações novas (SOUZA et al., 2007 e
GONÇALVES e MALAFAIA, 2013). Entretanto, aliadas a isso, outras experiências ocorrem com mais frequência nesta fase como: o alto consumo de bebidas, predisposição para o uso de drogas e relações sexuais precoces (RODRIGUES, 2010 e VASTERS e
PILLON, 2011). Estas experiências podem torná-los vulneráveis pondo em risco a sua saúde física e mental (SOUZA et al., 2007 e VASTERS e PILLON, 2011). Além disso, essas experiências também podem interferir no processo de aprendizagem, na tomada de
decisão e mudanças de hábitos de vida dos estudantes e do meio em que vivem (BRASIL, 1998). Por este aspecto, destaca-se a orientação para saúde um elemento importante a ser abordado durante o desenvolvimento pessoal de cada estudante no espaço escola
(BRASIL 1998; BRASIL, 2010 e GOMES et al., 2010).

Para dar conta deste debate, no âmbito da educação formal, notadamente no chão da escola, é que são propostos documentos legais e norteadores para o planejamento curricular. Relativo ao tema educação para a Saúde, nas últimas décadas estudiosos, a
exemplo: Fernandes et al. (2005) e Gonçalves et al. (2008), têm discutido acerca das mudanças necessárias no tratamento a este tema em sala de aula, vez que, a Educação para Saúde pode ser uma importante ferramenta que contribua no processo de
conscientização e capacitação dos estudantes quanto ao entendimento e busca ao direito à saúde como responsabilidade pessoal e social (BRASIL 1998).

Desde a década de 1990 que documentos buscam garantir o espaço para essas discussões dentro das escolas. A exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), trazem como proposta a abordagem da Saúde como um Tema Transversal, ou seja,
do cotidiano e emergências sociais no processo de ensino e de aprendizagem da educação básica. Segundo o mesmo documento, "a experiência pedagógica brasileira, ainda que de modo não uniforme, indica essa possibilidade, em especial no que se refere à
Educação para a Saúde, Educação Ambiental e Orientação Sexual já desenvolvida em muitas escolas" (BRASIL, 1998, p. 19).

Novas orientações curriculares emergem tendo, como fonte, um novo contexto social e educacional. Desde 2015 novas bases nacionais são discutidas para o currículo das escolas brasileiras, desta vez, como proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e
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desenvolvimento para os alunos da Educação Básica e a propósito, interessa-nos saber como este tema se insere nestas novas orientações.

Para tanto, apresenta inicialmente uma discussão sobre a temática e sua relevância no tratamento em espaços formais, sobretudo escola e em seguida analisamos o documento em si com seus conteúdos e tessituras frente ao tema.

SAÚDE: A IMPORTANCIA DO DEBATE NA ESCOLA

Conforme o individuo vai crescendo, muitos são os questionamentos e dúvidas em relação à vida, sociedade, saúde e bem estar vão surgindo, especialmente na adolescência, onde estas questões são avivadas. Informar e educar estão entre as metas propostas por
uma escola, nesta lógica, os educadores podem cooperar na orientação sobre Educação para Saúde, visando, a promoção da saúde física e psíquica dos adolescentes, para que estes sejam conscientes e que suas ações sejam preventivas quanto às doenças
sexualmente transmissíveis, além de estimular ações positivas em busca dos seus direitos como cidadãos (FERNANDES et al., 2005; SILVA et al., 2010 e BRASIL, 2017).

A Saúde, neste contexto, é compreendida e trabalhada como um aspecto essencial para o autoconhecimento do corpo por parte dos alunos envolvendo, desta forma, um maior entendimento sobre a saúde pessoal na proporção física, psíquica e social (BRASIL,
2010). O educador deve orientar os estudantes acerca das questões relacionadas às transformações corporais e mentais, autoestima, consciência crítica, valorização do corpo e identidade e valores éticos e morais, com incentivo de promover autoconhecimento,
tendo em vista, o autocuidado da saúde dos mesmos, a fim, de uma possível participação no espaço coletivo de forma mais eficiente, já que, a conscientização e busca do autoconhecimento para o autocuidado pode intensificar o compromisso dos jovens na busca da
qualidade, proteção e recuperação da saúde coletiva por meio de práticas e atuação em programas de saúde pública de uma forma responsável e solidária (BRASIL 1998; FERNANDES et al, 2005 e BRASIL, 2010).

Segundo BRASIL (1997), o indivíduo deve ter uma Educação Básica integral, onde devem ser trabalhados em sala de aula todos os assuntos que, contribua no seu desenvolvimento. Em vista disto, a educação para a Saúde, favorece a autonomia do ser humano.
Questões como: fatores de risco à saúde; doenças, reflexões sobre medidas de prevenção, autoconhecimento/autocuidado, gravidez na adolescência e uso de drogas, são assuntos privilegiados durante o debate sobre Saúde em sala de aula (BRASIL 1998 e
BRASIL, 2010). Entretanto, essa abordagem não cumpre sozinha as carências sociais quanto à qualidade da saúde para todos. Ela apenas enfatiza, mobiliza, esclarece dúvidas e orienta, a conscientização e ação em busca da eficácia da efetivação do comprimento
desse direito humano. Essa busca deve ser um conjunto entre o Estado, os serviços públicos, a escola e a família (BRASIL 1998 e BRASIL, 2010).

Embora as Ciências Naturais permitam que sejam, frequentemente, discutida em sala a temática Educação em Saúde, devido aos assuntos que envolvem esta ciência, tais como: corpo humano, poluição ambiental, reprodução, enfermidades, dentre outros, as
disciplinas Educação Física, História e Geografia, também necessitam trabalhe esse tema, em resposta às necessidades de cuidado com a saúde humana na sociedade brasileira, um dos argumento consistem no aumento de doenças sexualmente transmissíveis,
gravidez na adolescência e uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas por parte da juventude (BRASIL, 1998, 2010 e VASTERS e PILLON, 2011).

De acordo com Gonçalves e Malafaia (2013) e Fernandes et al. (2005), a discussão sobre educação em Saúde que ocorre atualmente nas escolas se de maneira incipiente, sem uma organização e planejamento. Os temas abordados referem-se, basicamente, aos
métodos contraceptivos e conceituação biológica, não havendo orientações de com o adolescente desenvolve competências e habilidades de resolução de problemas e compreensão do mundo relativo a este assunto. A falta de orientação adequada dificulta a o
entendimento do que é agir com responsabilidade, discernimento e conscientização com relação às dúvidas que, frequentemente, surgem nos adolescentes, podendo favorecer o aumento dos casos de gravidez e principalmente do número de jovens infectados por
alguma DSTs e uso de drogas, os quais podem levar a morte dos mesmos. (BRASIL, 1998; SAITO e LEAL, 2000; FERNANDES et al., 2005 e VASTERS e PILLON, 2011).

Não obstante, as práticas desenvolvidas em sala de aula tornam-se voltadas para a anatomia e fisiologia dos sistemas, métodos contraceptivos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, convertendo as práticas em apenas abordagens transmissoras de
informação sem nenhuma conexão com a realidade do dia-a-dia dos adolescentes. Neste sentido, o esclarecimento de dúvidas e ações estimulantes para que os jovens possam buscar seus direitos à saúde de forma democrática e principalmente para que estes
possam refletir sobre seus momentos e escolhas é deficiente (BRASIL, 1998; FERNANDES et al., 2005 e GONÇALVES e MALAFAIA, 2013).

Segundo Brasil (1998) e Gonçalves e Malafaia (2013), o tema Saúde deve ser discutido com base teórica cientifica, com orientações em dimensão histórica, antropológica, biológica, psicológica, social e pedagógica, com a finalidade de orientar e facilitar a
compreensão dos alunos em todas as áreas de forma clara e objetiva. Para isso a escola e família devem ser preparadas para melhor encarar essa necessidade e trabalhar em prol de um bom entendimento dos jovens em relação à temática.

A BNCC E A EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

A Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394 de 30 de dezembro de 1996 assegura em seu art 4º que:

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de [...] VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.

A esta questão da assistência à saúde, insere-se também a sensibilização e mobilização dos sujeitos em formação no âmbito da sala de aula onde ocorre o processo de ensino e de aprendizagem. Ou seja, o tema inserido no currículo da escola, promove espaços
para que se discutam desafios e necessidades aos cuidados individuais e coletivos.

Divulgada em 2017 para a sociedade brasileira, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma das estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para melhorar a educação brasileira. Trata-se de um documento:

[...] de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como
a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Orientada
pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017, p. 7).

Ou seja, é a partir dela que serão definidos os conteúdos essenciais e quais as competências que devem ser desenvolvidas pelos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, os quais devem esta contidos na programação curricular nas diferentes etapas da
Educação Básica. Neste documento, a definição de Competência para a BNCC está ligada aos conhecimentos dos conceitos, processos, valores e atitudes que devem ser aplicados em todas as fases de escolarização (BRASIL, 2010).
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Dentre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, destacam-se “Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão
do grupo” (BRASIL, 2017, p. 17). Ou seja, a Saúde insere-se como um tema de urgência e que está presente nos atuais debates que envolvem a organização do currículo nas escolas dentro deste documento.

Na perspectiva dessa nova BNCC devem ser integrados aos projetos pedagógicos e respectivos currículos das escolas e sistemas de ensino temas contemporâneos que “afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma
transversal e integradora” (BRASIL, 2017, p. 13). Dentre estes temas destacam-se: educação em direitos humanos, bem como saúde. Nota-se então, a temática Saúde inserida de forma transversal nos debates sobre currículo deste documento. De acordo com a
proposta esses e outros temas devem revelar habilidades em todos os componentes curriculares de modo a serem trabalhados de forma contextualizada.

Em outros momentos a temática Saúde também é contemplada no documento. Primeiramente, ao tratar sobre a síntese das aprendizagens para a transição da educação infantil para o ensino fundamental, a BNCC estabelece como habilidade "Reconhecer a
importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis" (BRASIL, 20017, p. 50). Esta premissa sugere que dentre outros aspectos a serem considerados na passagem da educação infantil
para o ensino fundamental a saúde seja componente central.

Para além do evidente espaço que a temática Saúde ocupa na área de Ciências da Natureza, neste mesmo documento – a BNCC - ela é também considerada em outros dois componentes curriculares da base nacional comum: Educação Física e Matemática,
embora, neste último, com bem menor sentido e relevância.

Em Educação Física, na unidade práticas corporais o tema aparece como elemento de estudo no eixo produto cultural (BRASIL, 2017).

A unidade temática Esporte também acolhe o tema tendo em vista sua direta relação e envolvimento. E, dentre as dimensões eleitas para este componente, a saúde surge na dimensão Uso e Apropriação por trata-se do conhecimento que possibilita ao estudante ter
condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Além disso, as competências especificas para este componente curricular, acolhem diretamente a temática

Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais" [...] Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. [...] Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de
lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. (BRASIL, 2017, p.181).

Diante disso, podemos considerar contexto que, embora se perceba à temática Saúde na centralidade do debate do componente curricular Educação Física, os sentidos atribuídos voltam-se especialmente para a saúde enquanto condição física inerente ao ser
humano. Supomos que há mais que isso.

Em Matemática, o termo aparece associado às habilidades do 5º ano dentro da unidade temática Probabilidade e Estatística "Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a
outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões". (BRASIL, 2017, p. 253). Neste caso, é possível perceber, que o tema em questão volta-se para a parte física e individual, sem levar em conta as dimensões
emocionais e sociais/ coletivas da saúde que tão importantes quanto à física quanto complementares.

Com este novo modelo curricular proposto pela BNCC, a área das Ciências da Natureza aborda do 1° ao 9° ano os assuntos relativos às seguintes Unidades Temáticas: Matéria e Energia; Vida e Evolução e Terra e Universo. E, dentre estas, é a Unidade Temática
Vida e Evolução que abrange os conteúdos mais próximos ao tema deste artigo. Pois as habilidades eleitas vão desde Corpo humano e Respeito à diversidade até Hereditariedade, Ideias evolucionistas e Preservação da biodiversidade (BRASIL, 2010, p. 27).

Tanto nos anos iniciais quanto finais a abordagem dos conteúdos deve considerar a faixa etária dos estudantes. Os anos iniciais (1° ao 5° ano) incluem abordagens que possibilitem a utilização de materiais de lúdicos, vez que, nesta fase os estudantes passam por
uma transição e trazem consigo experiências e conhecimentos adquiridos na Educação Infantil. Neste sentido, os métodos usados devem estimular novas formas de entendimento frente aos conteúdos a serem trabalhados nessa etapa, garantindo maior possibilidade
de sucesso no processo de aprendizagem (BRASIL, 1998 e 2010). Já os anos finais (6° a 9° ano) os estudantes desenvolvem maior capacidade de raciocínio abstrato e as práticas pedagógicas devem ser mais articuladas e diferenciadas, a fim de, atender às
necessidades exigidas nesse momento da vida dos estudantes (BRASIL, 2010, p. 25).

Especialmente nos Anos Finais tais abordagens devem considerar teas que se intensificam na fase jovem tais como as relações afetivas, emocionais, os interesses, as curiosidades, o entendimento do natural e abstrato, saúde/doença e busca pelo autoconhecimento
(BRASIL 1998; OLIVEIRA et al., 2009 e GONÇALVES e MALAFAIA, 2013). Essa condição permite que os estudantes sejam mais questionadores e protagonistas do desenvolvimento de sua própria identidade dentro do social, podendo buscar direitos pessoais e
coletivos (BRASIL, 1998). Nessa perspectiva é importante a abordagem de questões sociais, cientifico e tecnológico dentro da sala de aula. Em 1998, os PCN anunciavam alguns temas considerados urgentes e de caráter social, tais como: Ética, Saúde, Meio
Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo, definidos nos Parâmetros Nacionais Curriculares (BRASIL, 1998). Neste documento eles foram nomeados de Temas Transversais, vez que, estavam interligados com o cotidiano dos
estudantes.

Já na atualidade, na BNCC propõe novos os temas considerados contemporâneos, dado que, afetam a vida humana em escala local, regional e global, os quais destacam-se

direitos das crianças e adolescentes (Lei nº8.069/199012), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199713), preservação do meio ambiente (Lei nº 9.795/199914), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200915), processo de
envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/200316), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/200917), bem como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, educação para o consumo, educação
financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Resolução CNE/CEB nº 7/201018). (BRASIL, 2017, p.14).

É fácil notar que apesar de os novos temas terem sido contemplados Saúde permanece no contexto das urgências dada a sua relevância e significação.

No contexto da BNCC o documento que trata da área de Ciências da Natureza contém 31 páginas. O tema Saúde é abordado vinte e cinco vezes no documento. Logo de inicio, quando são eleitas as competências especificas de ciências da natureza para o ensino
fundamental ele emerge

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2017, p. 276, grifo nosso).
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Ao tratar dos anos iniciais o tema é associado especialmente à integridade física, como se percebe “[...] estimulando a construção de hábitos saudáveis [...] por meio da preservação da saúde a partir dos cuidados e riscos associados à integridade física [...]” (IDEM, p.
277, grifo nosso). Noutro trecho

[...], destacam-se aspectos relativos à saúde, compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico do corpo, mas como um bem da coletividade, [...]pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a manutenção da
saúde e integridade do organismo” (IBIDEM, p. 279, grifo nosso).

Ao serem expostas as habilidades eleitas para este nível de ensino que tratam da temática, a presença do tema fica claro, senão vejamos alguns exemplos:

Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde. (IBIDEM, p. 284); Discutir hábitos necessários
para a manutenção da saúde auditiva e visual considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. (IBIDEM, p. 289); Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares (nutrientes e
calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo. (BRASIL, p. 293).

Já nos anos finais, o tema é abordado em conjunto com a sexualidade humana, considerado de grande interesse e relevância social nessa faixa etária, saneamento básico e as condições nutricionais da população brasileira. Já nesta etapa o documento defende que
os jovens devem ser estimulados a escolher com protagonismo seus posicionamentos que representem “autocuidado com seu corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva [...] além de
compreender as políticas públicas de saúde [...]”(BRASIL, 2017, p. 279). Amplia-se aqui a perspectiva da saúde física e do autocuidado.

A exposição da proposta curricular se organiza em temas considerados importantes. Dentre eles destacam-se sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia. E o destaque à preocupação da compreensão do tema de forma abrangente fica claro
no discurso quando declara que

Por exemplo, para que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia, impactos ambientais,
além da ideia de que medicamentos são substâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo (BRASIL, 2017, p. 281).

Neste sentido, Programas e indicadores de saúde pública, Características da radiação eletromagnética e Aplicações na saúde se constituem os objetos de conhecimento para este nível de ensino. Estes objetos se traduzem em habilidades a serem desenvolvidas ao
longo deste nível de ensino, tais como:

Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação
hídrica, atmosférica, entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde; Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo
e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. (BRASIL, 2017, p. 299)

Estas habilidades devem ser desenvolvidas ao longo do ano letivo pela escola de modo a contribuir com a formação consciente e significativa dos jovens.

Considerações Finais

Podemos considerar, portanto, que o tema Saúde se insere nos debates da nova Base Nacional Comum – BNCC. Nos anos iniciais é clara sua vinculação com o aspecto físico e, portanto, o autocuidado. Já nos anos finais, este debate aprofunda-se alargando mais
ainda a compreensão do tema enquanto inserção na sociedade e no coletivo.

A pesquisa documental deixa clara a necessidade e importância da participação do Estado, juntamente com família e escola na orientação e promoção da saúde dos jovens nos aspectos físico, psíquico e social, estes devem intervir de forma responsável e objetiva,
em vista de, uma possível participação e envolvimento por parte dos estudantes, uma vez que, o esclarecimento, orientação, respeito e incentivo a busca do autoconhecimento possibilita um maior autocuidado da saúde dos adolescentes, e portanto, estes podem
interferir de forma eficaz nas questões sociais, visando a saúde coletiva.

Entretanto, permanecem lacunas nos debates como a Saúde do ponto de vista emocional por exemplo. Temas como depressão e relacionamentos virtuais deveriam compor, na ordem do dia e na lista de interesses tendo em vista os novos relacionamentos e formas
de lidar com as emoções. Visto que, a organização dos conteúdos proposto pela Base Nacional Comum Curricular indica que a inclusão do Tema Saúde englobe discussões referentes à vitalidade psíquica e emocional.
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